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فعلی،  روزگار  در  که  است  این  واقعیت 
بیش  کشور،  در  اقتصادی  فعالیت های  کفه 
و  غیرمولد  فعالیت های  سمت  به  زمان  هر  از 
آمیخته با سفته بازی و رانت، سنگینی می کند. 
سیاست های اقتصادی و عملکرد آن در فضای 
سوق  غیرمولدها  نفع  به  عمال  کالن  اقتصاد 
پیدا کرده است. تنش های داخلی و بین المللی 
اقتصاد  به  مختلف  زمانی  برهه های  در  که 
ایران وارد شده نیز فضا را برای رونق فعالیت 
تنش ها  این  است.  کرده  فراهم  غیرمولدها 
در  واسطه گری  به  افراد  تشویق  موجب  عمال 
اتفاقی  سودهای  تا  است  شده  غیرمولد  فضای 
دست  به  قابل توجه  تالش  بدون  را  هنگفت  و 

بیاورند.
کار  و  کسب  نامساعد  فضای  دیگر  سوی  از 
مولد سخت  بنگاه های  فعالیت  برای  را  شرایط 
از  قبل  داخلی  محدودیت های  است.  کرده 
فشار  تحت  را  تولید  بین المللی،  تحریم های 
انگیزه  کاهش  دلیل  همین  به  است  داده  قرار 
در میان مولدها بروز پیدا کرده است. شاخص 
فعاالن  از  نظرسنجی  با  که  کسب و کار  ملی 
دست  به  مختلف  بخش های  در  اقتصادی 
است  گرفته  قرار  قرمز  وضعیت  در  می آید 
در   5.۸6 رقم  از  شاخص  این  که  طوری  به 
است  رسیده   97 بهار  در   6.15 به   95 پاییز 
ارزیابی  این  بدترین وضعیت(.  یعنی   1۰ )نمره 
اقتصادی،  فعاالن  دید  از  که  است  آن  بیانگر 
مولفه های  بیشتر  وضعیت  استان ها،  اکثر  در 
بهار  در  ایران  کسب وکار  محیط  بر  موثر 
شده  نامساعدتر  قابل توجهی  به طور   ،1397
همه  در  که  می دهد  نشان  پایش  این  است. 

کشاورزی،  شامل  اقتصادی  مولد  بخش های 
صنعت و خدمات، وضعیت نامساعدتری نسبت 
اقتصادی  فعاالن  است.  شده  حاکم  گذشته  به 
که تا تابستان سال گذشته، دسترسی به منابع 
کسب و کار  مانع  مهم ترین  عنوان  به  را  بانکی 
ماه های گذشته، غیرقابل  تلقی می کردند، طی 
و  اولیه  مواد  قیمت  تغییرات  و  بودن  پیش بینی 
محصوالت را مهم ترین مانع کسب و کار اعالم 
ارزی  تنش های  تاثیر  نشان دهنده  که  کرده اند 
تنش هایی  همان  است؛  مولد  فعالیت های  بر 
برای  جدیدی  انگیزه  و  فرصت  اتفاقا  که 

است. کرده  ایجاد  غیرمولدها  فعالیت 
این در حالی است که در این سال ها قرار بود 
با اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار، شرایط 
بهتری برای فعالیت های اقتصادی فراهم شود. 
پیش  معکوس  جهت  در  اما  کسب و کار  فضای 
رفته است و فضا برای فعالیت بنگا ه های مولد 
چنین  در  سرمایه گذاران  است.  شده  تنگ تر 
فضایی رغبت به حضور در بخش های تولیدی 
سودهای  که  زمانی  می دهند.  دست  از  را 
واسطه ای  بخش های  در  دست آمده  به  اتفاقی 
گسرانیده  فساد  بسترهای  و  می افتد  اتفاق 
از  اقتصادی  رقابت  و  تولید  روحیه  می شود، 
نمی توان  که  است  اینچنین  می رود،  میان 
فضای  در  غیرمولدها  رشد  کنترل  انتظار 
اقتصاد را داشت. باید در نظر داشت که رونق 
را  آسیب هایی  نیز  فرهنگی  نظر  از  غیرمولدها 
به همراه دارد که آینده اقتصاد کشور را تهدید 
غیرمولدها  رشد  ناحیه  از  که  می کند. ضربه ای 
و سرکوب مولدها به فرهنگ کار و کارآفرینی 
وارد می شود، کمتر از آسیب های اقتصادی آن 

که  امروز  فقط  نه  فرایند  این  چراکه  نیست 
آینده را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

ایران  در  بنگاه داری  روایت  دیگر،  سوی  از 
هفتادمن  که  است  غم انگیزی  مثنوی  امروز، 
به  زمان  هیچ  ما  بنگاه های  می خواهد.  کاغذ 
درهم تنیده  بحران های  گرفتار  امروز  اندازه 
به  ایران  در  تجارت  و  تولید  اگرچه  نبوده اند. 
شدت آلوده به رانت و فساد شده اما همچنان 
آلوده  زمانِه  این  در  که  هستند  بنگاه هایی 
ادامه  خود  حیات  به  سالم  می کنند  تالش 
نیست،  زیاد  تعدادشان  بنگاه هایی  چنین  دهند. 
اما تنفس در فضای آلوده باعث می شود همین 
اندک بنگاه های درستکار نیز در مسیر آلودگی 

و بیماری قرار گیرند.
مشترک  دردهای  ایرانی  بنگاه های 
ریسک های  انواع  معرض  در  دارند.  بسیاری 
گرفته اند،  قرار  غیر سیستماتیک  و  سیستماتیک 
بی ثباتی در کشور آزارشان می دهد، نااطمینانی 
و  تیره  را  فعالیتشان  چشم انداز  عدم قطعیت،  و 
راه  انحصار  و  غیر رقابتی  فضای  کرده،  تار 
فضای  بودن  نامساعد  و  بسته  را  تنفسشان 
انداخته  خطر  به  را  حیاتشان  تداوم  کسب وکار 

است. 
بخش خصوصی  فعاالن  از  محسن جالل پور 
و رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران معتقد است 
بنگاه های  خارجی،  و  داخلی  جدید  شرایط  که 
ما را با ۸ تهدید جدید مواجه کرده  است که به 

زیر هستند: قرار 

اشتباهات  سیاست گذاری:  خطای   -1
منفی  آثار  گذشته  ماه  چند  در  سیاست گذار 
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داشته  ما  بنگاه های  فعالیت  بر  زیادی 
ارز  نرخ  نادرست  سیاست گذاری  مثال  است. 
در  سیاست گذار  که  بوده  خطایی  فاحش ترین 
غیر قابل  هزینه های  و  شده  مرتکب  مدت  این 

بنگاه ها تحمیل کرده است. به  جبرانی 

کالن:  اقتصاد  محیط  شدن  ناامن   -۲
ثبات بخشی  یازدهم،  دولت  دستاورد  مهم ترین 
این  است.  بوده  کالن  اقتصاد  محیط  به 
دولت  در  مختلف  دالیل  به  اما  دستاورد 
تنها  است.  رفتن  دست  از  حال  در  دوازدهم 
کردن  بی ثبات  برای  دورقمی  تورم  بازگشت 
شدن  ناامن  اثر  در  است.  کافی  ایران  اقتصاد 
در  سوداگری  انگیزه  کالن،  اقتصاد  محیط 
کاهش  نتیجه اش  که  شده  تشدید  بازارها 
است.  بلند مدت  سرمایه گذاری  برای  انگیزه 
شدت  به  تولید  سود  حاشیه  حاضر،  حال  در 
سوداگری  جذابیت  بر  مقابل  در  و  آمده  پایین 
انگیزه  نتیجه  در  شده،  افزوده  واسطه گری  و 

سرمایه گذاری در تولید از بین رفته است.

حال  در  عدم قطعیت:  و  نااطمینانی   -3
است.  نا اطمینانی  از  مملو  کشور  فضای  حاضر 
در  امید  کاهش  و  بی اعتمادی  از  نااطمینانی، 
به عدم قطعیت  به وجود می آید و منجر  جامعه 
خروج  باعث  نااطمینانی  می شود.  اقتصاد  در 
سرمایه از کشور و توقف سرمایه گذاری شده و 

قرار می دهد. را تحت تاثیر  بنگاه ها  آینده 

تعزیراتی:  فشارهای  و  قیمت گذاری   -4
باعث  نقدینگی  باالی  فشار  و  بودجه  کسری 
اینکه  به جای  تورم شده است. دولت  افزایش 
فکری به حال کسری بودجه کند و مکانیزمی 
برای حل مشکل نقدینگی بیابد، سرکوب بازار 
را در دستور کار داده و سیاست کنترل قیمت ها 
باعث  تورم  که  حالی  در  است.  زده  کلید  را 
شده،  بنگاه ها  هزینه های  همه جانبه  افزایش 
بنگاه ها  به  را  کاال  قیمت  افزایش  اجازه  دولت 
ما  بنگاه های  فعالیت  اینکه  نتیجه  نمی دهد. 

است. و غیر عقالنی شده  غیر اقتصادی 

جدید  سیاست های  بوروکراسی:  تشدید   -5
به دنبال  را  اقتصاد  در  دولت  بیشتر  دخالت  که 
افزایش  و  بوروکراسی  تشدید  به  منجر  داشته، 
باعث  بوروکراسی  است.  شده  اداری  تشریفات 
مورد  اولیه  مواد  و  ماشین آالت  واردات  شده 
نیاز بنگاه ها در پیچ و خم های اداری گیر کند. 
بتوانند  اینکه  برای  بنگاه ها  شرایط  این  در 
عبور  اداری  زمان بر  پیچیدگی های  معضل  از 
کنند، نیاز به ایجاد روابط غیر رسمی غیر اداری 
پیدا می کنند. به این ترتیب پیچیدگی اداری از 
شده  بنگاه  به  هزینه  تحمیل  باعث  یک طرف 
و از طرف دیگر فساد را در دستگاه های اداری 

می کند. تشدید 

رشوه  و  بند  و  زد  فساد،  اداری:  فساد   -6
پایه های  خوردن  حال  در  موریانه  همچون 
رانت های  تخصیص  است.  کشور  اداری  نظام 
به جای  بنگاه ها  شده  باعث  یارانه ای  و  ارزی 
بهره وری  افزایش  و  بازاریابی  برای  تالش 
تا  بیاورند  رو  سیاسی  بانفوذ  مشاوران  به 
داشته  را  باال  دست  دولت  با  چانه زنی  در 
غیر رسمی  و  رسمی  به کارگیری  دلیل  باشند. 
برخی  توسط  ذی نفوذ  افراد  و  سیاسی  دالالن 
در  می خواهند  که  است  این  ایرانی  بنگاه های 
عقب  قافله  از  رانت  دریافت  برای  چانه زنی 
نمانند. مسئله فساد در نظام اداری باعث شده 

بیماری دچار شوند. به  نیز  بنگاه های سالم 

7- تحریـم: تجربه گذشـته به مـا می گوید در 
شـرایط تحریمـی، اقتصـاد غیر رسـمی بزرگ تر 
کسـب وکارهای  بـه  ناحیـه  ایـن  از  و  شـده 
محدودیت هـای  می شـود.  وارد  فشـار  رسـمی 
بین المللـی همیـن طـور باعـث تحمیـل هزینه 
و  واردات  و  پولـی  نقل و انتقال هـای  گـزاف 
می شـود.  مـا  بنگاه هـای  بـه  کاال  صـادرات 
بین المللـی  محدودیت هـای  و  تحریم هـا 
همچنیـن باعـث می شـود واحدهـای بین الملل 
و  شـود  محـدود  مـا  بنگاه هـای  از  خیلـی  در 
بـه  محدودیت هـا  زدن  دور  بـرای  مدیـران 

بیاورنـد. رو  قاچاقچی هـا 

گذشته،  ماه  چند  در  غیر رقابتی:  فضای   -۸
سیاست گذاری با توزیع بی سابقه رانت و تشدید 
بوده  همراه  اداری  رویه های  و  بوروکراسی 
بنگاه های  زیان  به  سیاست گذاری  این  است. 
و  دولتی  بنگاه های  سود  به  و  بخش خصوصی 
شبه دولتی تمام شده و در نتیجه در حال حاضر 
اقتصاد  بر  غیر منصفانه ای  و  غیر رقابتی  فضای 
و  دولتی  بنگاه های  چون  است.  حاکم  کشور 
 شبه دولتی دستشان در جیب دولت و نهادهای 
از  باید  بنگاه های خصوصی  اما  حاکمیتی است 
جیب خود هزینه کنند؛ بنابراین قادر به رقابت 

. نیستند

از  بسیاری  دور  نه چندان  سال های  در 
در  و  مدیران  هنر  بر  تکیه  با  ما  بنگاه های 
موفقیت  به  داخلی  بنیان های  تقویت  سایه 
بنگاهی  اگر  یعنی  می کردند.  پیدا  دست 
مدیران خوبی داشت که این مدیران از دانش 
حدودی  تا  و  بودند  برخوردار  کافی  تجربه  و 
پیاده  در شرکت خود  را  بهره وری  می توانستند 
موفق  داخلی  بازارهای  در  می توانستند  کنند، 
عمل کنند و تبدیل به بنگاه های موفقی شوند، 
اما در حال حاضر که زمین  بازی بنگاه ها تغییر 
بنگاه ها  بیرونی  مشکالت  حجم  بر  و  کرده 
واسطه  کارچاق کن،  بنگاهی  اگر  شده،  اضافه 
نداشته  اداری  نفوذ  و  بانکی  واسطه  سیاسی، 
خود  داخلی  توان  بر  تکیه  با  صرفا  باشد 
رانت هایی  به  یا  کرده  مالی  تامین  نمی تواند 
دسترسی  دارند،  دسترسی  رقیب  بنگاه های  که 
نگران کننده  حاضر  حال  در  آنچه  باشد.  داشته 
بنگاه های سالم  این است که  به نظر می رسد، 
ادامه  نمی توانند  ریشه دار  و  اصیل  باسابقه،  و 
به  ناچارند  حیات  ادامه  برای  و  بدهند  حیات 
امیدواریم  شوند.  متوسل  سیاسی  واسطه های 
به  اقتصادی  ثبات  و  آرامش  سریع تر  هرچه 
گردد  باز  کشور  کسب و کار  و  اقتصاد  فضای 
بتوانند  خصوصی  بخش  تولیدی  بنگاه های  تا 
تنش های  از  دور  به  و  سالم  محیط  یک  در 
تولیدی  فعالیت های  به  سیاسی،  و  اقتصادی 

خود ادامه دهند.

سرمقــالهخبرنامه
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شـیوه تسـویه حسـاب بدهی ارزی واحدهای 
تولیـدی کوچک، متوسـط و بزرگ اعالم شـد 
کـه بر اسـاس آن اصـل بدهی ایـن واحدها با 
نـرخ روز گشـایش اعتبـار محاسـبه و تقسـیط 
شـریعتمداری  محمـد  نامـه  در  شـد.  خواهـد 
سـید  بـه  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزیـر 
امـور  وزارت  سرپرسـت  اکرمـی  رحمت الـه 
اقتصـادی و دارایی آمده اسـت: پیرو جلسـات 
وزیـر  بـا حضـور  و  وزارتخانـه  آن  در  متعـدد 
و...  بانک هـا  بانـک مرکـزی، سـایر  محتـرم، 
مـاده  اجرایـی  آیین نامـه  اصـالح  مـورد  در 
آگاهـی  بـه  تولیـد  موانـع  رفـع  قانـون   ۲۰
می رسـاند پیشـنهادات ذیـل بـا هـدف حمایت 
در  خصوصـی  بخـش  تولیـدی  واحدهـای  از 
جلسـات  در  ایرانـی  کاالی  از  حمایـت  سـال 
مذکـور ارائـه و مـورد موافقـت قـرار گرفـت:

۱. نحوه تسـویه حسـاب با واحدهای 
بزرگ:

میلیـون   3۰ از  بیشـتر  ارزی  بدهـی  اصـل 
یـورو بـا احتسـاب نرخ سـود ارزی منـدرج در 
قـرارداد بـه نـرخ روز گشـایش اعتبـار، تبدیل 
بـه ریـال شـده و در اقسـاط 5 سـاله بـا سـود 
مسـتقل 15 درصـد محاسـبه و دریافت گردد.

۲. نحوه تسـویه حسـاب با واحدهای 
کوچک و متوسـط:

میلیـون   3۰ سـقف  تـا  ارزی  بدهـی  اصـل 
یـورو بـا احتسـاب نرخ سـود ارزی منـدرج در 
قـرارداد بـه نـرخ روز گشـایش اعتبـار، تبدیل 
بـه ریال شـده، پـس از تنفـس دوسـاله بدون 
سـود، در اقسـاط 5 سـاله با سـود مسـتقل 15 

درصـد محاسـبه و دریافـت گردد. 
تکلیـف  تعییـن  بـرای  فـوق  پیشـنهادات 
ذخیـره  حسـاب  از  اعطایـی  ارزی  تسـهیالت 
ارزی آن دسـته از واحدهـای تولیـدی بخـش 
واردات  بـه  نسـبت  کـه  اسـت  خصوصـی 
ماشـین آالت، تجهیـزات و مـواد اولیـه اقـدام 
می شـود  پیشـنهاد  همچنیـن  کرده انـد. 
شـرایط مذکـور بـه سـایر تسـهیالت اعتباری 

یابـد. تسـری  نیـز  ارزی 

نحوه تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی اعالم شد

رئیـس کمیسـیون اقتصـادی مجلـس جهت 
تدویـن آیین نامـه مربـوط بـه مـاده ۲۰ قانون 
مهلـت  تمدیـد  خواسـتار  تولیـد،  موانـع  رفـع 
واحد هـای  ارزی  بدهـی  حسـاب  تسـویه 
نامـه  متـن  شـد.   97 آذر  پایـان  تـا  تولیـدی 
اسـحاق  دکتـر  بـه  پورابراهیمـی  محمدرضـا 
بـه  جمهـور  رئیـس  اول  معـاون  جهانگیـری 

شـرح زیـر اسـت:

ــل  ــه دلی ــاند ب ــالع می رس ــه اط ــا ب احترام
شــرایط موجــود و عــدم وجــود فرصــت کافــی 
کمیتــه تعیین شــده متشــکل از نماینــدگان 
مجلــس، وزارت صمــت، وزارت اقتصــاد و 

اتــاق بازرگانــی بــرای تدویــن آیین نامــه 
موانــع  رفــع  قانــون   ۲۰ مــاده  اجرایــی 
موردنظــر  جمع بنــدی  رقابت پذیــر  تولیــد 

فعــاالن  و  اســت  نمــوده  ارائــه  را  خــود 
امــکان  فــوق  مــاده  مشــمول  اقتصــادی 
ــه  ــا توج ــذا ب ــد. ل ــف را نیافته ان ــن تکلی تعیی
بــه اتمــام مهلــت اجــرای مــاده فــوق )پایــان 
ــد  ــت فرمایی ــد اســت موافق شــهریورماه(، امی
ــاه از  ــدت 3 م ــه م ــل ب ــور حداق ــت مذک مهل
ــد و  ــاه تمدی ــان آذرم ــا پای ــان شــهریور ت پای
ــم در  ــاذ تصمی ــات و اتخ ــکیل جلس ــر تش ب
دولتــی  دســتگاه های  در  خصــوص  ایــن 
ــان  ــا در پای ــردد ت ــدی گ ــد ج ــه تاکی مربوط
ــق و  ــرای دقی ــات اج ــد، موجب ــت تمدی مهل
ــد  ــع تولی ــع موان ــون رف ــاده ۲۰ قان ــل م کام

رقابت پذیــر فراهــم گــردد.

درخواست مهلت ۳ ماهه برای تسویه حساب بدهی های ارزی
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بـا  مجلـس  اقتصـادی  کمیسـیون  عضـو 
در  قاچـاق  اقـالم  برخـی  اینکـه  بـه  اشـاره 
وارد  کشـور  بـه  خارجـی  پتوهـای  لـوای 
بـا  مبـارزه  بـر  جـدی  اراده  گفـت:  می شـود، 
قاچـاق کاال وجـود نـدارد. حجـت االسـالم و 
المسـلمین سـیدناصر موسـوی الرگانی اظهار 
از  تفحـص  و  تحقیـق  بحـث  »وقتـی  کـرد: 
قاچـاق کاال و ارز مطـرح بـود، بیـان شـد کـه 
الیحـه اجرایـی نیسـت و همـان زمـان آقـای 
آمادگـی  اعـالم  پورابراهیمـی  و  الریجانـی 
کردنـد هرگونـه اصالحیـه را انجـام دهنـد.« 
مـردم  نماینـده  تجـارت،  فصـل  گـزارش  بـه 
فالورجـان اسـتان اصفهان گفـت: »اصالحیه 
قانـون  اجـرای  بـرای  را  دولـت  دسـت  دوم 
بازتـر کـرد و پیشـنهادات نیـز از طـرف خـود 

دولـت بـه مجلـس آمـد.«
»دولـت  شـد:  یـادآور  الرگانـی  موسـوی 
بـا  می کـرد  عنـوان  اصالحیـه  ایـن  از  قبـل 
آزاد  مناطـق  از  کـه  برنامه ریزی شـده  قاچـاق 
بـر  و  می کنـد  مبـارزه  می شـود،  کشـور  وارد 
اسـاس پیشـنهادات دولـت، حجـم قاچـاق کاال 
کاهـش پیـدا کـرده اسـت.« وی همچنیـن در 
ادعـای دولـت در خصـوص قاچـاق  خصـوص 
زمانـی  »نسـاجی ها  گفـت:  برنامه ریزی شـده 
اعـالم می کردنـد پتـو وارد می شـود کـه ثبـت 
سـفارش نیز شـده ولـی در زیر این پتوهـا موارد 
دیگـری را بـه صـورت قاچـاق وارد می کردند.«
موسـوی الرگانـی یکـی از مـوارد اصالحـی 
را  مخفی شـده  قاچـاق  اقـالم  تشـخیص  در 
ایجـاد ایکـس ری در گمـرکات عنـوان کرد و 

افـزود: »هـم اینک کاالهـای قاچـاق در مبدأ 
جـدی  اراده  ولـی  می شـوند  شناسـایی  ورود 
بـر مبـارزه بـا قاچـاق کاال وجود نـدارد.« وی 
ادامـه داد: »حتـی تـا یکسـال یـا شـش مـاه 
قبـل اراده ای بـرای مبـارزه بـا قاچـاق وجـود 
بـا  قاچـاق[  یافتـن  ]کاهـش  اعـالم  نداشـت. 
و  اسـت[  ]متفـاوت  می بینیـم  بـازار  در  آنچـه 
امـروز دو صنعـت در کشـور در حـال نابـودی 
اسـت. کفـش کـه بـه طـور کلـی نابـود شـد 
و صنعـت نسـاجی هـم همیـن مسـیر را طـی 
می کنـد.« حجـت االسـالم موسـوی الرگانـی 
بـا بیـان اینکـه در مبـارزه بـا قاچـاق کمبـود 
قانـون نداریـم، گفـت: »نقـص موجـود مبنـی 
بـر آیین نامه هایـی اسـت کـه منجـر می شـود 

قانـون قابلیـت اسـتفاده نداشـته باشـد.«

قاچاق پتوپیچ شده شناسایی نمی شود

خبرنامهخبرنامه

ــادرات  ــد و ص ــه تولی ــس اتحادی ــب رئی نای
آزاد  مناطــق  گفــت:  پوشــاک  و  نســاجی 
ــه امــروز فقــط نقــش واردات  ــا ب متاســفانه ت
ــش  ــد و افزای ــا کرده ان ــاق را ایف کاالی قاچ
ایــن مناطــق در کشــور باعــث افزایــش 
شــهریاری  بهــرام  شــد.  خواهــد  قاچــاق 
اظهــار داشــت: متاســفانه در حالــی کــه 
چنــد هفتــه قبــل شــاهد آن بودیــم کــه 
جواب هــای  از  نماینــدگان  مجلــس،  در 
کاالی  بــا  رابطــه  در  رئیس جمهــوری 
قاچــاق و مناطــق آزاد قانــع نشــدند امــا 
ــد  یــک روز بعــد الیحــه ای را تصویــب کردن
ــداد  ــی تع ــه آزاد قبل ــر 7 منطق ــالوه ب ــه ع ک

ــد. ــد ش ــه خواه ــر اضاف ــه دیگ ۸ منطق

گفـت:  وی  تجـارت،  فصـل  گـزارش  بـه   
وقتـی طرحـی در گذشـته موفـق نبـوده و بـه 
بایـد  امـروز  اسـت چطـور  نرسـیده  اهدافـش 
افزایـش پیـدا کنـد و مناطـق آزاد جدیـدی را 
بـه کشـور اضافه کنـد؟! شـهریاری ادامه داد: 
مرکـز پژوهش هـای مجلس گزارشـی را ارائه 
اسـتناد شـده اسـت مناطـق  داده کـه در آن 
بـرای  و  انـد  نرسـیده  اهدافشـان  بـه  آزاد 
کشـور مشـکالت فراوانـی را درسـت کرده اند 
اذعـان  بارهـا  نماینـدگان  از  بسـیاری  و 
داشـته اند کـه ورود کاالی قاچـاق از مناطـق 
آزاد اسـت. بـه عنـوان مثـال قشـم، کریـدور 
ورود پوشـاک قاچـاق چینی به کشـور شـده و 
در منطقـه آزاد ماکـو شـاهد واردات گسـترده 

مـواد اولیـه هسـتیم کـه هیـچ نظارتـی هم بر 
آن نیسـت. وی گفـت: امـروز بـا تصویب این 
الیحـه منافـع ملـی مـا زیر سـوال رفـت چرا 
آزاد  مناطـق  ایجـاد  اولیـه  طـرح  اساسـا  کـه 
صـادرات کاالهـای ایرانـی بوده اسـت و حاال 
شـاهد واردات گسـترده کاالهـای قاچـاق بـه 
کشـور هسـتیم. نایـب رئیـس اتحادیـه تولیـد 
و صـادرات نسـاجی و پوشـاک افـزود: حـاال 
می گوینـد در مناطـق آزاد جدیـد اجـازه ورود 
کاالهـای خارجـی کامـل را نمی دهیـم و این 
در حالـی اسـت که ایـن اتفـاق در منطقه آزاد 
انزلـی افتـاده اسـت و بعد از ۲ سـال بـا ایجاد 
کـه  کاالهایـی  همـان  جدیـد  تبصره هـای 

اجـازه ورود نداشـت را وارد کردنـد.

قشم، کریدور پوشاک قاچاق
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وزیـر صنعـت در نامـه ای بـه رئیـس سـازمان بورس برداشـته شـدن 
ابـالغ کـرد.  را  پتروشـیمی  رقابـت محصـوالت  محدودیـت در سـقف 
بـه گـزارش فـارس، در نامـه شـریعتمداری بـه شـاهپور محمـدی آمده 
اسـت: پیـرو تصمیمـات مـورخ ۲۲ شـهریور 97 سـتاد اقتصـادی دولت 
در مـورد آزادسـازی رقابـت کاالهای پتروشـیمی در بـورس کاال موارد 
بـه شـرح زیـر جهـت اجـرا ابـالغ می شـود. مقتضـی اسـت در اسـرع 

وقـت اقدامـات الزم معمـول و نتیجـه منعکـس گـردد.

1-  محدودیت در سـقف رقابت محصوالت برداشـته می شود.
ریالـی   4۲۰۰۰ نـرخ  مبنـای  بـر  کمـاکان  اولیـه  پایـه  قیمـت   -۲

گـردد. اعـالم  و  محاسـبه 
3-  شـرکت ملـی صنایـع پتروشـیمی پـس از هـر بار از عرضـه منجر 
بـه معاملـه، قیمـت پایـه را بر اسـاس میانگیـن 4 هفته ای عرضه شـده 

تعدیـل و بـه بورس اعـالم نماید.
عرضـه  کـف  رعایـت  بـه  مکلـف  پتروشـیمی  هـای  شـرکت   -4
اعالم شـده حداقـل بـه میـزان عرضـه کاال در بـورس مطابـق عرضـه 

می باشـند. گذشـته  سـال 

گفتنـی اسـت بـه دنبـال صدور ایـن نامه، بـورس کاال نیـز در نامه ای 
بـه کارگـزاران بـورس اعـالم کـرد کـه کلیـه محصـوالت پتروشـیمی 
بـا دامنـه نوسـان قیمـت بـاز معاملـه خواهنـد شـد؛ تصمیمـی کـه تاثیر 
مثبـت یـا منفـی آن در گـروی نحـوه اجرای آن اسـت. کارشناسـان بر 

ایـن باورنـد چنانچـه الزامـات آن رعایت شـود باعـث سالم سـازی بازار 
می شـود، درغیـر ایـن صـورت احتمـال تخریـب بـازار نیـز وجـود دارد. 
در ایـن راسـتا رضـا پدیـدار کارشـناس اقتصـادی در گفتگو با ایسـنا، با 
بیـان اینکـه اقتصـاد ایـران اقتصاد آزاد اسـت، توضیـح داد: یعنـی نباید 
مبتنـی بـر محدودیتـی باشـد. زیـرا اعمـال هـر محدودیتـی در اقتصـاد 
باعـث ایجـاد رانـت می شـود. بـه نظر مـن بایـد آزاد سـازی را در مورد 
همـه فعالیت هـای تولیـدی مخصوصـا در حـوزه انـرژی در دسـتور کار 
ایـران  در  پتروشـیمی  اینکـه شـرکت های  بیـان  بـا  وی  دهیـم.  قـرار 
دسـته خصولتـی  یـک  کـرد:  اظهـار  تقسـیم می شـوند،  دسـته  دو  بـه 
می دهنـد  تشـکیل  را  )76درصـد(  شـرکت ها  سـه چهارم  کـه  هسـتند 
و ۲4 درصـد شـرکت ها یـا یک چهـارم آن هـا نیـز خصوصـی هسـتند. 
شـرکت هایی کـه دولتـی و خصولتـی هسـتند روش هـای رانتـی دارنـد 
و می تواننـد در مکانیـزم حضـور خـود در بـازار اعمـال نظـر کننـد امـا 

بخـش خصوصـی نمی توانـد ایـن کار را انجـام دهـد. 
ایـن کارشـناس حـوزه انـرژی بـا تاکیـد بـر اینکـه آزادسـازی نـرخ 
باعـث ایجـاد رقابـت مثبـت می شـود، افـزود: امیـدوارم ایـن تصمیـم 
بـه رونـق گرفتـن بـازار کمـک کنـد و انتقاداتـی کـه درمـورد عملکرد 
درمـورد  پدیـدار  شـود.  متوقـف  دارد  وجـود  پتروشـیمی  شـرکت های 
احتمـال افزایـش قیمـت پایـه محصـوالت و مـواد اولیـه بـا برداشـتن 
محدودیـت در سـقف رقابت محصوالت پتروشـیمی  اظهـار کرد: زمانی 
کـه آزادسـازی انجـام می شـود، عرضـه و تقاضـا صـورت می گیـرد و 
بـا توجـه بـه اینکـه کشـور در شـرایط اقتصـاد التهابـی اسـت، اقتصـاد 
التهابـی بـا خـود قیمـت کاذب ایجـاد می کنـد، لـذا افزایـش قیمت هـا 
از ایـن نظـر طبیعـی اسـت هرچنـد بخشـی از رونـد افزایشـی قیمت ها 
در بـورس نیـز کاذب اسـت. اگـر بـه صـورت واقعـی نگاه شـود سـهام 
شـرکت ها عـددی نیسـت کـه در حـال حاضـر بـه صـورت غیرمتعارف 

افزایـش پیـدا می کنـد.
وی افـزود: بـا تاکیـد بـر اینکـه جنبـه رقابتـی پتروشـیمی ها هـم باید 
رقابـت آزاد باشـد در مـورد تاثیـر تصمیـم مذکـور بـر حـذف دالالن 
از بـورس توضیـح داد:  بـر اسـاس سیاسـت های عمومـی کـه دولـت 
تعریـف کنـد ابتـدا بایـد بـازار داخـل تامین شـود بعد صـادرات صورت 
قیمت هـا  و  می شـود  سالم سـازی  دهـد  رخ  اتفـاق  ایـن  اگـر  بگیـرد. 
نگیـرد  نظـارت صـورت  اگـر  امـا  در سـطح داخـل تصحیـح می شـود 
دهـد  ترجیـح  واحـد  یـک  کـه  باشـد  صـورت  ایـن  بـه  آزادسـازی  و 
صددرصـد محصـول خـود را بـه جـای عرضـه داخلـی عرضـه خارجـی 

کنـد، تخریـب اقتصـادی صـورت خواهـد گرفـت.

سقف رقابت محصوالت پتروشیمی برداشته شد
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با  ماشینی  فرش  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
قابل توجه  افزایش  از  بازار  اشباع  اینکه  به  اشاره 
قیمت فرش جلوگیری کرد، گفت: ساالنه 6۰ تا 
7۰ میلیون مترمربع فرش ماشینی بیش از نیاز بازار 
تولید می شود. محمدمهدی کمالیان در گفتگو با 
ایسنا، درباره آخرین وضعیت بازار فرش ماشینی و 
ویژه  به  ارز  نرخ  رشد  پی  در  کرد:  اظهار  موکت، 
دالر قیمت مواد اولیه با افزایش ۸۰ تا 9۰ درصدی 
واسطه  به  که  است  حالی  در  این  و  روبه رو شده 
اشباع بازار، قیمت محصول نهایی ۲۰ تا 3۰ درصد 

افزایش یافته است.
و  ماشینی  فرش  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
آسان و  دلیل عدم دسترسی  به  داد:  ادامه  موکت 
افزایش قیمت مواد اولیه، عرضه اقساطی و مدت دار 
به  تمام خریدها  و  کنار گذاشته  شده  محصوالت 
صورت نقدی انجام می شود و در کنار آن، به دلیل 
بالتکلیفی که سردرگمی را به صنعت فرش ماشینی 
وارد کرده، برخی از کارخانه ها فرآیند تولید و عرضه 
را متوقف کرده اند. وی خاطرنشان کرد: با وجود تمام 

بازار فرش ماشینی همچون لوازم  این مسائل در 
 خانگی احتکار و انبار کردن محصوالت وجود ندارد 

و مشتری می تواند نیاز خود را از بازار تأمین کند.
کمالیان با اشاره به اینکه افزایش نرخ دالر تأثیر 
مستقیم بر بازار دارد، گفت: ۸۰ درصد مواد اولیه 
تأمین  وارداتی  صورت  به  ماشینی  فرش  تولید 
می شود. او یادآور شد: بسیاری از کارخانه ها مواد 
اولیه را با نرخ 4۲۰۰ تومانی خریداری کرده اند و 
به گمرکات رسیده که دولت خواستار مابه التفاوت 
شده که یکی از مشکالت کارخانه هاست و برخی 
از اخبار گواه آن را دارد که قرار بر آن است تا این 

مابه التفاوت دریافت نشود.
و  ماشینی  فرش  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
موکت بیان کرد: تعدادی از مدیران کارخانه ها به 
دلیل نوسانات نرخ و عدم دسترسی آسان به مواد 
اولیه، بهانه تعطیالت تابستانی را در پیش  گرفته اند 
تعطیل کرده اند. وی  بهانه  این  با  را  و کارخانه ها 
یادآور شد: با توجه به تعداد باالی کارخانه و کارگر، 
میزان تولید بیش از نیاز بازار است؛ از این رو باید 

راه چاره ای برای مازاد نیاز در نظر گرفته شود و 
تنها راه منطقی این موضوع صادرات است. در حال 
حاضر افغانستان و پاکستان مشتری بسیار خوبی 
برای فرش ماشینی ایران هستند و در پی رشد نرخ 
دالر، قیمت محصوالت ایرانی برای بازارهای هدف 

بسیار مقرون به صرفه است.
محصوالت  قیمت  اینکه  به  اشاره  با  کمالیان 
فرش ماشینی در ایران برای مصرف کننده بسیار 
در  فرش  کرد:  خاطرنشان  می شود،  تمام  گران 
مشتری  آن چنان  فعلی  شرایط  در  ایران  بازار 
ندارد و فقط کارخانه های کوچک که برای تأمین 
با نوسان نرخ مواجه  اولیه به صورت روزانه  مواد 
هستند با مشکالت درگیر هستند اما در کنار آن ها 
تولید و عرضه مشکلی  برای  کارخانه های بزرگ 
ندارند و نیاز بازار را تأمین می کنند. وی با بیان اینکه 
در سال 6۰ تا 7۰ میلیون مترمربع مازاد تولید وجود 
دارد، گفت: با توجه به مجموعه شرایط فعلی حاکم 
بر بازار فرش ماشینی، به احتمال زیاد رکود ابتدایی 

سال بار دیگر به بازار باز خواهد گشت.

افزایش ۲0 تا ۳0 درصدی قیمت فرش ماشینی

برای  وزیران،  هیئت  تصویب نامه  اساس  بر 
و  گمرکی  اماکن  انبار  قبض  دارای  کاالهایی 
اقتصادی،  ویژه  و  صنعتی  تجاری،  آزاد  مناطق 
ثبت سفارش با اعتبار یک ماهه انجام می شود تا 
بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی وارد کشور شوند. 
البته خودرو از این قاعده مستثنا بوده و واردات آن 
همچنان ممنوع است. هیئت وزیران به پیشنهاد 
گمرک ایران واردات کاال بدون انتقال ارز را برای 

کاالهای موجود در انبارها بالمانع اعالم کرد.
بر اساس تصویب نامه هیئت وزیران به پیشنهاد 
حداکثر  اعتبار  با  سفارش  ثبت  ایران  گمرک 

کاال  واردات  جهت  ترخیص  برای  ماه  یک 
تصویب  تاریخ  از  قبل  تا  که  خودرو  به استثنای 
این تصویب نامه دارای قبض انبار اماکن گمرکی، 
اقتصادی  ویژه  و  تجاری-صنعتی  آزاد  مناطق 
باشند بدون انتقال ارز و با ارز متقاضی از سوی 
هیئت وزیران بالمانع اعالم شده است. همچنین 
ترخیص کاالهایی که تاریخ صدور ثبت سفارش 
آنها اول مردادماه سال جاری است بدون رعایت 
سقف ارزشی واردات موضوع تبصره 3 اصالحی 
مقررات  قانون  اجرایی  آیین نامه   1۰ ماده   ۲ بند 
شماره  تصویب نامه  موضوع  صادرات  و  واردات 

49751/ت 55549 ه بالمانع است.
صرفا  گرچه  که  کرده  اعالم  ایران  گمرک 
تجارت  دستورالعمل های  و  سیاست ها  مجری 
قوانین  و  مقررات  حوزه  در  و  است  خارجی 
اما  نیست  تصمیم گیرنده  کاال  خروج  و  ورود 
در هفته های اخیر به دستور رئیس  کل گمرک 
کرده  استفاده  قانونی  ظرفیت های  تمامی  از 
شرایط  در  صادرکنندگان  و  واردکنندگان  تا 
مواجه  مشکالت  کمترین  با  اقتصادی  ویژه 
شوند که ارائه این گونه راهکارها از جمله این 

است. اقدامات 

واردات کاالی موجود در گمرکات بدون انتقال ارز آزاد شد
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رئیــس اتــاق اصنــاف ایــران دربــاره رویکرد 
سوءاســتفاده  خصــوص  در  اصنــاف  اتــاق 
ــاس  ــکار اجن ــه احت ــبت ب ــی دالالن نس برخ
در انبارهــا، اظهارداشــت: در ایــن زمینــه نیــز 
الزم اســت موضــوع انبــارداری بــا احتــکار از 
ــزار  ــت: 5۰۰ ه ــود. وی گف ــک ش ــم تفکی ه
انبــار شناخته شــده در کشــور وجــود دارد کــه 
بــا شــیوه انبــارداری کــه از گذشــته تاکنــون 
مرســوم بــوده عمــل می کننــد بــه ایــن 
ــاز را  ــورد نی ــه بنکــدار کاالهــای م شــکل ک
ــفارش  ــتر س ــا بیش ــاه ی ــه م ــدت س ــرای م ب
انبارهــا بــه  می دهــد و بــا نگهــداری در 
ــه کاال  ــز عرض ــازار و مراک ــه ب ــج روان تدری
ــب  ــه تعقی ــورد هیچگون ــن م ــد و در ای می کن
قضایــی و شــائبه احتــکار وجــود نــدارد. علــی 
فاضلــی در ادامــه افــزود: در قانــون نیــز بــه 
ــکار  ــررات احت ــق مق ــردن کاال وف ــار ک انب
ــی  ــد کاالی ــه عم ــه ب ــا چنانچ ــد ام نمی گوین
ــازار  ــت آن در ب ــردن قیم ــاال ب ــد ب ــا قص ب

ــود. ــی می ش ــکار تلق ــود، احت ــع نش توزی
ــترین  ــه بیش ــر اینک ــح ب ــا تصری ــی ب فاضل
تخلفــات صنفــی در 7۰۰ هــزار واحــد بــدون 

پروانــه گــزارش شــده و در ایــن زمینــه 
بیــن گرانــی و گران فروشــی و انبــارداری 
ــه  ــد ب ــود دارد و نبای ــاوت وج ــکار تف و احت
اقتصــادی،  اخاللگــر  نفــر  چنــد  خاطــر 
ســوال  زیــر  را  اصنــاف  همــه  کارکــرد 
ــان  ــای بازرس ــرد: گزارش ه ــوان ک ــرد، عن ب
اصنــاف نشــان می دهــد کــه بیــش از ۲ 
ــی دارای  ــد صنف ــزار واح ــون و 5۰۰ ه میلی
ــده  ــودهای تعیین ش ــرخ س ــب، ن ــه کس پروان
ــد و دارای  ــت کرده ان ــروش کاال رعای را در ف
ــوارد  ــف هســتند و بیشــترین م ــن تخل کمتری
تخلــف مربــوط بــه حــدود 7۰۰ هــزار واحــد 

ــت. ــب اس ــواز کس ــدون ج ــی ب صنف
بــه گــزارش تعــادل، رئیــس اتــاق اصنــاف 
ایــران بــا تاکیــد براینکــه اصنــاف چــه 
ــهم و  ــچ س ــروش هی ــه خرده ف ــدار و چ بنک
ــدی  ــن قیمــت کاالهــای تولی نقشــی در تعیی
ــد بلکــه قیمــت گــذاری  ــی ندارن ــا واردات و ی
ــت،  ــط اس ــازمان های ذی رب ــده س کاال برعه
یــادآور شــد: اصنــاف همــواره بــا ســود 
ــردم  ــه م ــا را ب ــوب کااله ــه و مص منصفان
افزایــش  موضــوع  لــذا  می کننــد  عرضــه 

بــه  مربــوط  در شــبکه صنفــی  قیمت هــا 
گرانــی اســت نــه گرانفروشــی. بــر ایــن 
ــر  ــازار غی ــود کاال در ب ــای کمب ــل، ادع اص
واقعــی اســت و کمبــود کاال در بــازار محــدود 
بخــش  در  و  اســت  رســته ها  برخــی  بــه 
کاالهــای راهبــردی و اساســی کمبــودی 
نداریــم. وی در ادامــه افــزود: ممکــن اســت 
ــود را  ــدی خ ــای تولی ــده ای کااله تولیدکنن
ــی  ــای صنف ــه واحده ــر ب ــای گران ت ــه به ب
ــم  ــه آن ه ــد ک ــع بفروش ــبکه توزی ــا ش و ی
می توانــد ناشــی از افزایــش بهــای مــواد 
اولیــه باشــد کــه در تعییــن قیمــت یــک کاال 
ــت  ــش قیم ــزان افزای ــن می ــش دارد و ای نق

ــت. ــبه نیس ــنده و کس ــه فروش متوج
متغیــر  بــه شــرایط  اشــاره  بــا  فاضلــی 
ابــراز  ارزی،  تالطــم  و  بــازار  در  نرخ هــا 
ــار  ــوان انتظ ــت نمی ت ــن وضعی ــت: در ای داش
ــند در  ــی را بفروش ــبان کاالی ــه کاس داشــت ک
حالــی کــه نمی داننــد در چنــد روز آینــده بایــد 
ــداری و  ــری آن را خری ــد براب ــت چن ــا قیم ب
جایگزیــن کننــد. امــا از ســوی دیگــر نفروختــن 
نمایندگی هــا،  و  شــرکت ها  توســط  کاال 
شــده  قیمت هــا  بی رویــه  افزایــش  ســبب 
ــه ایــن موضــوع اعتــراض  کــه اصنــاف نیــز ب
ــع  ــاف مرج ــه اصن ــان اینک ــا بی ــد. وی ب دارن
ــی و  ــای صنعت ــر روی کاال ه ــذاری ب قیمت گ
ــوع  ــن موض ــتند و ای ــی نیس ــای واردات کاال ه
جــزو وظایــف ســازمان حمایــت اســت، گفــت: 
ــات،  ــتمزد خدم ــا در موضــوع دس ــاف تنه اصن
ــرای  ــه ب ــرل و نظــارت را برعهــده دارد ک کنت
ــاس  ــر اس ــد ب ــا 17 درص ــن 7 ت ــوف بی صن
فاکتــور خریــد در نظــر گرفتــه می شــود و اگــر 
گران فروشــی در ایــن زمینــه انجــام شــود 
ــی  ــث چگونگ ــا، در بح ــتیم ام ــخگو هس پاس
گــران شــدن کاال در صنــوف مختلــف تولیــدی 

مــا صاحب نظــر نیســتیم.

۷00 هزار واحد صنفی بدون مجوز، عامل گرانی کاالها
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و  تولیدکنندگان  صنف  اتحادیه  رئیس 
فروشندگان پوشاک تهران از فعالیت بیش از ۲۰ 
هزار واحد صنفی در صنعت پوشاک تهران خبر 
داد. ابوالقاسم شیرازی با با بیان این مطلب، اظهار 
کرد: این آمار البته شهرستان شمیرانات، دماوند 
و اسالمشهر را در بر نمی گیرد چراکه آنها خود 
اتحادیه های جداگانه ای دارند. به گزارش باشگاه 
پیرامون  ادامه  در  شیرازی  جوان،  خبرنگاران 
با  گفت:  کشور  به  پوشاک  غیرقانونی  واردات 
توجه به باال رفتن نرخ ارز در دوماه گذشته، افراد 
رغبتی برای خرید در بازار ندارند چرا که قیمت ها 

مقرون به صرفه نیست.
بر  توانسته  ارز  نرخ  نوسانات  افزود:  شیرازی 
همه کاال ها تأثیرات خود را داشته باشد و پوشاک 
داد:  ادامه  وی  نیست.  مستثنی  امر  این  از  هم 
افزایش  با  پارچه های داخلی  اولیه  تهیه مواد  در 

قیمت روبه رو هستیم و اگر به همین منوال پیش 
روبه رو  مشکل  با  اولیه  مواد  به  دسترسی  برود 
تولیدکنندگان  اتحادیه صنف  رئیس  شد.  خواهد 
در  کرد:  تأکید  تهران،  پوشاک  فروشندگان  و 
روبه رو  خاصی  مشکل  با  هنوز  پوشاک  عرضه 
نشده ایم چرا که در حال حاضر از پوشاکی که در 

استفاده می کنیم. وی  توزیع شده است،  گذشته 
با اشاره به برنامه های اتحادیه در آینده تصریح 
معدن  صنعت،  سازمان  سوی  از  کمیته ای  کرد: 
تمام  در  نظارت  شد  مقرر  و  تشکیل  تجارت  و 
می کنند  تولید  داخلی  پارچه  که  کارخانه هایی 
اعمال شود تا تولیدکننده به راحتی بتواند پارچه 

را بدون خرید ارز های نجومی دریافت کند.
بازار  هم اکنون  اینکه  به  اشاره  با  شیرازی، 
پوشاک رونقی ندارد، اظهار کرد: عدم دسترسی 
از  بسیاری  که  شده  موجب  اولیه  مواد  به 
بسته شوند.  یا  و  نیمه تعطیل  تعطیل،  کارخانه ها 
باید فکری برای  این مقام مسئول گفت: دولت 
مالیات بر ارزش افزوده، انواع عوارض و حق بیمه 
کارگر کند به عبارتی، باید بخشی از هزینه های 
تمام شده،  قیمت  تا  دهد  کاهش  را  تولیدکننده 

مناسب برای عرضه باشد.

فعالیت بیش از ۲0 هزار واحد صنفی در صنعت پوشاک

دبیر کارگروه بررسی و پیگیری تامین مواد اولیه 
واحدهای تولیدی پوشاک،  قیمت مواد اولیه در این 
مثال  برای  گفت:  و  دانست  غیرمنطقی  را  حوزه 
هم اکنون قیمت پارچه در بازار دو برابر شده است. 
محمد توکلی در برنامه »روی خط اقتصاد« رادیو 
اقتصاد از تشکیل کارگروه بررسی و پیگیری تامین 
کشور  پوشاک  در  تولیدی  واحدهای  اولیه  مواد 
کارگروه،  این  تشکیل  از  افزود: هدف  و  داد  خبر 
تولیدکنندگان  نیاز  مورد  اولیه  مواد  قیمت گذاری 
اظهارداشت:  همچنین  وی  است.  پوشاک 
قیمت گذاری پارچه در کارخانه های نساجی باید به 
در  مناسب  نرخی  با  اولیه  مواد  باشد که  گونه ای 

اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
دبیر کارگروه بررسی و پیگیری تامین مواد اولیه 

واحدهای تولیدی پوشاک  با بیان اینکه هم اکنون 
قیمت مواد اولیه مانند پارچه در بازار دو برابر است، 
کارخانه های  از  برخی  محصوالت  قیمت  گفت: 
تولیدکننده مواد اولیه به هیچ عنوان منطقی نیست. 
وی ادامه داد: پنج کمیته در این کارگروه با حضور 
تجار و کارشناسان مربوطه تشکیل می شود تا برآورد 
قیمت با کارخانه ها را انجام دهند. توکلی با تاکید بر 
اینکه پس از برآورد قیمت، مواد اولیه با نرخ مناسب 
در اختیار تولیدکنندگان پوشاک قرار داده می شود، 
افزود: مواد اولیه در ایران گران بوده اما نرخ دستمزد 
کارگران و قیمت انرژی نسبت به کشورهای دیگر 
ارزان است. وی با اشاره به اینکه تولیدات ایران با 
دارد،  باالیی  قیمت  مطلوب  کیفیت  داشتن  وجود 
اذعان داشت: متاسفانه تا هفته گذشته هیچ جنسی 

از گمرک ترخیص نمی شد که با فعالیت کارگروه 
مزبور مواد اولیه در حال ترخیص است.

دبیر کارگروه بررسی و پیگیری تامین مواد اولیه 
واحدهای تولیدی پوشاک  گفت: کارخانه هایی که 
اولیه  مواد  تامین  پیگیری  و  بررسی  کارگروه  با 
واحدهای تولیدی پوشاک  همکاری کنند از سوی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت حمایت می شوند. 
با حمایت دولت  افزود: بدون شک  ادامه  وی در 
موفقیت های  به  می توان  نظر  مورد  کارگروه  از 
بزرگی در عرصه تولید پوشاک دست یافت. توکلی 
یادآور شد: اگر کارخانه ها تخلف کنند به یقین از 
سوی کارگروه بررسی و پیگیری تامین مواد اولیه 
تعزیرات  سازمان  به  پوشاک  تولیدی  واحدهای 

حکومتی معرفی خواهند شد.

قیمت مواد اولیه تولید پوشاک منطقی نیست
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پارچـه  تکمیـل  و  رنگـرزی  اتحادیـه  رئیـس 
گفـت: بـا توجـه بـه اینکـه صنـف ما سرشـاخه 
نسـاجی  صنعـت  در  دیگـر  صنـف   15 اصلـی 
اسـت، در حـال حاضـر بیـش از 15 صنـف بـه 
دلیـل فعالیـت نکـردن صنف مـا، دچار مشـکل 
مهم تریـن  افـزود:  سـلیمی  حسـن  شـده اند. 
مشـکل صنعـت نسـاجی و اصنـاف مرتبـط بـا 
آن، در حـال حاضـر مربـوط به مواد اولیه اسـت، 
ترخیـص  گمـرک  از  بایـد  کـه  اولیـه ای  مـواد 
شـود امـا بـه دالیـل مختلـف مدت ها اسـت در 

انبارهـای گمـرک باقـی مانـده اسـت.
رئیـس اتحادیـه رنگـرزی و تکمیـل پارچـه 
گفــت: تجـار واردکننـده مواد اولیـه صنف ما، 
کاالیـی را کـه بـا ارز 4 هـزار و ۲۰۰ تومانـی 
تک نرخـی  از  پیـش  ارزهـای  بـا  حتـی  یـا  و 
شـدن ارز وارد کرده انـد را االن یـا بایـد بـه 

کشـور مبـدأ بازگردانـده و دوبـاره اقـدام بـه 
وارداتـش کننـد و یـا بـا ارز آزاد کاالی خـود 
کـه  حالیسـت  در  ایـن  و  کننـد  ترخیـص  را 
بافنـده و کشـباف کشـور  تولیدی هـای  اکثـر 
در حـال حاضـر بـا کمبـود نـخ مواجه هسـتند 
و در شـش مـاه اخیـر تعـداد بسـیار زیـادی از 
ایـن تولیدی هـا بـه سـوی تعطیلـی رفته انـد.
بـه گـزارش خبرگزاری صداوسـیما، سـلیمی 
عـدم  دلیـل  بـه  هـم  مـا  صنـف  در  افـزود: 
فعالیـت صنـف کشـباف، از یک سـو پارچه ای 
بـرای رنگـرزی وجود نـدارد و از سـوی دیگر 
هـم اگـر پارچـه باشـد رنگ بـرای ادامـه کار 
ایـن صنـف در بازار پیـدا نمی شـود. وی ادامه 
داد: البتـه نـه اینکـه مـواد اولیه بـه هیچ وجه 
در بـازار نیسـت امـا بـرای مثال رنگ مشـکی 
کـه عیـد امسـال هرکـدام از تولیدی هـای مـا 

بـه قیمـت کیلویـی ۲۰ هزار تومـان خریداری 
هـزار   11۰ کیلویـی  بایـد  حـاال  می کردنـد 
تومـان خریـداری کننـد؛ قیمتـی که نـه برای 
محصـول  نـه  و  اسـت  به صرفـه  تولیدکننـده 
نهایـی اش را خریـدار از تولیدکننـده می خـرد.
سـلیمی گفـت: مشـکل دیگـر مـا همـکاری 
نکـردن دولـت در ایـن شـرایط اقتصـادی بـا 
بـا  مثـال  بـرای  اسـت.  داخلـی  تولیدی هـای 
اینکـه همـگان از شـرایط بـد اقتصـادی چنـد 
ماهـه اخیـر بـا خبـر هسـتند، نـه اداره مالیات 
بـه مـا تخفیفاتـی را مثـال در زمینـه مالیات بر 
ارزش افـزوده می دهـد و نـه اداره بیمـه ما را 
کـه پیـش از ایـن سـهم 1۰ درصـد پرداخـت 
می کردیـم در ایـن شـرایط معاف مـی کند. با 
ایـن شـرایط چطـور انتظـار می رود کـه بخش 

تولیـد بتوانـد خودش را سـرپا نگـه دارد.

عدم ترخیص مواد اولیه، مهم ترین مشکل صنعت نساجی 

و  کوچــک  صنایــع  ســازمان  مدیرعامــل 
شــهرک های صنعتــی گفــت: در حــال حاضــر 
 ۸9 کشــور  در  پوشــاک  صادراتــی  ســرانه 
ــرانه  ــی اســت س ــن در حال ــنت اســت  و ای س
ــن ۸۰ دالر  ــه 14۰ دالر و چی ــی ترکی صادرات
ــی در نشســت مســئوالن  اســت. صــادق نجف
شــهرک های صنعتــی البــرز اظهــار کــرد: 
کشــورهای اطــراف مثــل افغانســتان و عــراق 
ــاک از  ــرای واردات پوش ــبی ب ــت مناس ظرفی
ایــران را دارنــد و بایــد ایــن فرصــت را بــرای 
ــت  ــاد غنیم ــی اقتص ــرایط کنون ارزآوری در ش
ــر  ــاون وزی ــنا، مع ــزارش ایس ــه گ ــمرد. ب ش

ــال  ــت: در ح ــارت گف ــدن و تج ــت، مع صنع
حاضــر 53 شــرکت مدیریــت صادراتــی در 
کشــور فعــال اســت کــه صــادرات آنهــا ســال 
ــت. وی  ــوده اس ــون دالر ب ــته 5۰۰ میلی گذش
افــزود: در حــال حاضــر 1۰۲4 واحــد صادراتی 
تنهــا در بخــش صنایــع کوچــک فعــال اســت. 
میــزان صــادرات ایــن واحدهــا ســال گذشــته 
ــت.  ــوده اس ــون دالر ب ــارد و ۸۰۰ میلی ۲ میلی
اگــر بتوانیــم تعــداد واحدهــای صادراتــی 
ــورد  ــه 6۰۰۰ م ــال ب ــه س ــی س ــور را ط کش
ــم، ارز قابل توجهــی وارد کشــور  افزایــش دهی

می شــود.

ــا  ــالش هســتیم ت ــرد: در ت ــراز ک ــی اب نجف
ــزان صــادرات ایــن واحدهــا  ــان ســال می پای
را بــه 4 میلیــارد دالر افزایــش دهیــم و اگــر 
پوشــاک  تنهــا ســرانه صــادرات  بتوانیــم 
ــه 3.۲ دالر افزایــش دهیــم ایــن  کشــور را ب
ــاره  ــا اش ــد. وی ب ــد ش ــق خواه ــدف محق ه
بــه تعــداد واحدهــای صنعتــی ای کــه از 
ــدازی  ــون مجــددا راه ان ــا کن ــدای ســال ت ابت
مــاه  پنــج  طــی  کــرد:  اظهــار  شــده اند، 
ــه  ــد ده ــی چن ــه ط ــد ک ــته 349 واح گذش
مجــددا  بودنــد  شــده  تعطیــل  گذشــته 

شــده اند.  راه انــدازی 

سرانه صادرات پوشاک ایران 89 سنت و ترکیه ۱40 دالر است
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* بـه عنـوان اولین سـوال، مجموعه 
چنـد  در  کشـور  ارزی  سیاسـت های 
مـاه اخیـر و بخشـنامه های متعـددی 
ابـالغ  دولـت  از سـوی  تاکنـون  کـه 
صنایـع  بـر  تاثیراتـی  چـه  شـده، 
مختلـف  ابعـاد  از  کشـور  نسـاجی 

اسـت؟ گذاشـته 
آنچـه در ایـن مـدت اتفـاق افتـاده مصـداق 
بـارز افـراط و تفریـط اسـت. تـا پایـان سـال 
1396 حداقـل بـه مـدت سـه تـا چهار سـال، 
حاکـم  کشـور  بـر  سـنگینی  تورمـی  رکـود 
بـود؛ ورود گسـترده کاالی قاچـاق بـه کشـور 
داخـل،  تولیـد  بـاالی  تمام شـده  قیمـت  و 
غیرقانونـی  واردات  بـا  رقابـت  امـکان  عمـال 
را از تولیدکننـدگان کشـور سـلب کـرده بـود؛ 
همچنیـن گـردش مالـی در ایـن صنعـت نیـز 
مدت فروشـی  صـورت  بـه  مـاه   14 حـدود 
مـورد  در  کـه  می گرفـت  صـورت  طوالنـی 
 5۰ تـا   4۰ نیـز  مـدت دار  فـروش  همیـن 
درصـد از اسـناد و چک هـای صادره، برگشـت 
و  شـد  آغـاز   97 سـال  اینکـه  تـا  می خـورد. 
بـه یکبـاره تغییـر جهـت فاحشـی در سیسـتم 
اقتصـادی کشـور اتفـاق افتـاد، به طـوری که 
ورود کاال و مـواد اولیـه به کشـور و تخصیص 
کنترل شـده صـورت  روش  بـا  آن،  بـرای  ارز 
گرفـت. نـرخ ارز رسـمی نیز ناگهـان از 37۰۰ 
تومـان بـه 4۲۰۰ تومـان افزایـش پیـدا کـرد 

کـه هنـوز هـم در مـورد ایـن تصمیـم دولـت 
ایـن  نشـدیم  متوجـه  و  هسـتیم  شـگفت زده 
تصمیـم بـر اسـاس چـه منطقـی گرفتـه شـد. 
درسـتی  بـه  نیـز  سیاسـت  همیـن  متاسـفانه 
اجرا نشـد و بـه مرور کار از دسـت دولتمردان 
خـارج شـد؛ بـه طـوری کـه سـالی کـه قـرار 
بـود به نـام حمایـت از تولیـد و کاالی ایرانی 
باشـد، عمـال بـه سـال ضدتولیـد تبدیل شـد.
رغـم  بـه  مسـتحضرید  کـه  همانگونـه 
اقتصـاد  در  کـه  ظرفیت هایـی  و  توانایی هـا 
و  صنایـع  برخـی  در  دارد،  وجـود  کشـور 
ایـران  از  خـارج  بـه  اقتصـادی  بخش هـای 
وابسـتگی داریـم کـه در مـورد ایـن  بخش ها، 

ایجـاد  باعـث  ارز  تخصیـص  مشـکالت 
اسـت.  شـده  بـازار  در  گسـترده  اختـالالت 
حتـی در رشـته هایی کـه امـکان تامیـن مـواد 
اسـت،  فراهـم  کشـور  داخـل  در  آنهـا  اولیـه 
رعایـت  عـدم  و  نرخ هـا  تغییـرات  اثـر  در 
جانـب  از  خصـوص  بـه  دسـتورالعمل ها 
پلیمـری،  و  پتروشـیمی  مـواد  تولیدکننـدگان 
مـواد  ورود  شـبکه  در  گسـترده ای  اختـالل 
اولیـه و قیمت هـا ایجـاد شـده اسـت. تصـور 
پایـان  تـا  کـه  تولیـدی  شـرکت  یـک  کنیـد 
بلندمـدت کار می کـرده،  بـا اسـناد   96 سـال 
در ابتـدای سـال 97 بـه یکبـاره مجبور شـود 
فقـط بـه صـورت نقـدی کار کنـد؛ آنهـم نـه 

تصمیماتی که هزینه ساز می شوند
گفتگوی ماهنامه »صنعت نساجی و پوشاک« با 

مهندس »حسن نیلفروش زاده«، دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران 
و مدیرعامل شرکت نساجی قروه
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بـا نرخ هـای سـال قبـل، بلکـه بـا نرخ هایـی 
کـه بعضـا ۲.5 تـا 3 برابـر افزایش پیـدا کرده 
یـک  تنهـا  شـرایطی،  چنیـن  در  کـه  اسـت 
معجـزه می توانـد یـک واحد تولیدی را سـر پا 
نگـه دارد. بایـد توجـه داشـته باشـیم در مورد 
صنایـع نسـاجی، بـه هـر حـال نیـاز بـه اقالم 
مختلـف در کشـور وجـود دارد کـه اگـر ایـن 
نیـاز تامیـن نشـود، کمبـوِد ایجادشـده باعـث 
بهم ریختگـی اقتصـاد می شـود. از آن مهم تـر، 
بخشـنامه های  و  ارز  نـرخ  ناگهانـی  تغییـرات 
بـازه  یـک  در  سیاسـت ها  تغییـرات  و  متعـدد 
زمانـی بسـیار کـم، عمـال امـکان برنامه ریزی 
کشـور  تولیدکننـدگان  و  صنعتگـران  از  را 

می کنـد. سـلب 
البتـه مـا بـه تمـام مسـائل مملکـت واقـف 
نیسـتیم و قبـول داریـم دشـمن هـم بـه مـا 
هجمـه کرده اسـت. امـا ای کاش ماننـد دیگر 
کشـورها، مسـئوالن کشـور مـردم و جامعه را 
در مـورد آنچـه در حـال وقـوع اسـت، بیشـتر 
کـه  جنوبـی  کـره  مثـل  دقیقـا  کننـد.  آگاه 
زمانـی مشـکالت شـدید اقتصـادی پیـدا کرد 
امـا مسـئوالن این کشـور توانسـتند بـه خوبی 
دولـت  سیسـتم  بـه  کمـک  بـرای  را  مـردم 
زمینـه  ایـن  در  امـا  کننـد.  تهییـج  و  ترغیـب 
بلکـه  نگرفتـه  تنهـا هیـچ کاری صـورت  نـه 

مهیـا  فرصت طلـب  افـراد  بـرای  هـم  فضـا 
شـده اسـت. ایـن انتظـار هـم وجـود دارد که 
همـه مردم نسـبت بـه اجـرای بخشـنامه های 
صـادره اطمینـان پیـدا کننـد و از آنهـا تبعیـت 
کننـد. در حالـی کـه وقتـی مـردم می بییننـد 
فراهـم  سوءاسـتفاده کنندگان  بـرای  شـرایط 
اجـرا  درسـتی  بـه  بخشـنامه ها  و  اسـت 
از  تبعیـت  بـه  لزومـی  نیـز  آنهـا  نمی شـوند، 
اینکـه  ولـو  نمی بیننـد  دولتمـردان  خواسـت 
برخـورد  هـم  نفـر  چنـد  بـا  میـان،  ایـن  در 
شـود. ضمـن اینکـه برخـی از ایـن برخوردهـا 
و  قبـل  سـال  چنـد  پرونده هـای  بـه  مربـوط 
قدیمـی اسـت در حالـی کـه برخـورد قضایـی 
بـا متخلفـان در کشـور بایـد یـک امـر دائمی 

باشـد نـه فقـط مختـص دوران بحـران. 
بــه عنــوان مثــال دیگــر، مــا نزدیــک 
محافــل  در  دائمــا  ســال   6 تــا   5 بــه 
ــی  ــای بازرگان ــات کارت ه ــف از تخلف مختل
از  کــه  گســترده ای  سوءاســتفاده های  و 
ــت  ــرد، صحب ــورت می گی ــا ص ــن کارت ه ای
 6 گذشــت  از  بعــد  اکنــون  می کردیــم. 
ســال بخشــنامه مربوطــه صــادر می شــود 
ــه  ــار مصــرف گرفت ــوی کارت هــای یکب و جل
می شــود. ســوال ایــن اســت دلیــل ایــن 
مگــر  و  چیســت  تصمیم گیــری  در  تاخیــر 
اطــالع  تخلفــات  ایــن  مــورد  در  قبــال 
ــن  ــروز ای ــه ام ــانی ک ــا کس ــتیم؟ و آی نداش
ســال   6 می کننــد  را صــادر  دســتورالعمل 
کشــور  ایــن  تصمیم گیری هــای  در  پیــش 
متعــدد  مثال هــای  نداشــتند؟  حضــور 
ــا  ــن تاخیره ــا ای ــاط ب ــم در ارتب ــری ه دیگ
اشــتباهات  اصــالح  در  ســهل انگاری ها  و 

کــرد. مطــرح  می تــوان  گذشــته 

تامیـن  * در حـال حاضـر وضعیـت 
مـواد اولیـه صنایـع نسـاجی اعـم از 
بـه  پتروشـیمی  پایـه  مـواد  یـا  پنبـه 

چـه ترتیـب اسـت؟
وقتـی  اسـت.  نامطلـوب  بسـیار  شـرایط 
مسـئوالن کشـور می دانند دشـمن قرار اسـت 

مـا را تحریـم کنـد و فرصـت شـش ماهه هـم 
برایمـان تعییـن می کنـد، قاعدتـا باید در طول 
روان تـری  بسـیار  تسـهیالت  فرصـت،  ایـن 
بـرای واحدهـای تولیـدی در نظـر بگیرنـد تـا 
مـواد اولیـه مورد نیـاز صنایع مختلـف از جمله 
نسـاجی بـه صـورت گسـترده تامین شـود. در 
صنایـع  تنـی  هـزار   15۰ نیـاز  پنبـه،  حـوزه 
نسـاجی بـه ایـن مـاده اولیـه حیاتـی، صرفـا 
بـه چنـد کشـور آسـیای میانـه محـدود شـده 
مبنـی  غیرمنطقـی  یـک حـرف  روی  فقـط  و 
بـر آلودگـی پنبه سـایر کشـورها، اصرار شـده 
اسـت. جالـب اینجاسـت بعـد از چنـد سـال و 
بـدون اینکـه اتفـاق جدیـدی رخ داده باشـد، 
کـه  می شـود  برداشـته  محدودیت هـا  همیـن 
بـرای  تصمیم گیری هـا  در  تاخیـر  ایـن  قطعـا 
صنایـع کشـور خسـارت بار اسـت. بـه اعتقـاد 
مـن، بایـد واردات مـواد اولیـه از تمـام نقـاط 
از  پنبـه  واردات  بایـد  چـرا  شـود.  آزاد  دنیـا 
و  چیـن  مصـر،  آمریـکا،  نظیـر  کشـورهایی 
پیشـرفته تر  ازبکسـتان  از  مراتـب  بـه  کـه   ...
هسـتند ممنـوع باشـد و صرفـا بـا ازبکسـتانی 
کار کنیـم کـه هیـچ ارتباط پولی با کشـورمان 
نـدارد و هـر روز هـم میـزان صـادرات پنبـه 

را کاهـش می دهـد.  خـود 
مـواد  تولیدکننـدگان  مـورد  در  همینطـور 
هـم  ارزان قیمـت  گاز  از  کـه  پتروشـیمی 
اسـتفاده می کننـد، سـوال ایـن اسـت کـه آیـا 
سـرمایه گذاری  در ایـن واحدهـا بـرای تامیـن 
نیـاز تولیدکننـدگان داخلـی انجـام گرفتـه یـا 
صرفـا صادرات و سـودآوری ارزی؟ متاسـفانه 
ایـن معضـل همیشـه در چنـد سـال گذشـته 
از  نتوانسـته ایم  هیـچ گاه  و  داشـته  وجـود 
پتروشـیمی  واحدهـای  ظرفیـت  حداکثـر 
اولیـه واحدهـای داخلـی  تامیـن مـواد  بـرای 
از  هـدف  کـه  حالـی  در  کنیـم.  بهره بـرداری 
تاسـیس واحدهـای پتروشـیمی ایـن بـوده که 
فـرآوری  زیرزمینـی تحـت  اولیـه خـام  مـواد 
قـرار گرفتـه و اقتصـاد کشـور تقویـت شـود. 
حـال چـرا بایـد ایـن واحدهـا طـوری عمـل 
کننـد کـه تولیدکننـدگان ایرانـی بجـای اینکه 

تصور کنید یک شرکت تولیدی که 
تا پایان سال 96 با اسناد بلندمدت 
کار می کرده، در ابتدای سال 9۷ به 
یکباره مجبور شود فقط به صورت 
نقدی کار کند؛ آنهم نه با نرخ های 
که  نرخ هایی  با  بلکه  قبل،  سال 
بعضا ۲.5 تا ۳ برابر افزایش پیدا 
کرده است که در چنین شرایطی، 
یک  می تواند  معجزه  یک  تنها 
دارد. نگه  پا  سر  را  تولیدی  واحد 

مهر 97، شمــــاره 293 صنعت نساجی و پوشاک12



دیدگاهخبرنامه

مـواد خـود را در داخـل تامیـن کننـد، مجبـور 
از  باالتـر  قیمـت  بـا  را  مـواد  همـان  شـوند 
خـارج کشـور تامیـن نماینـد. بـا وجـود ایـن 
مشـکالت، هـرگاه هـم کـه تصمیمـی بـرای 
اصـالح ایـن وضعیـت از سـوی دولـت گرفته 
پتروشـیمی  واحدهـای  متاسـفانه  می شـود، 
دولـت  وظیفـه  اینجـا  کـه  نمی کننـد  تبعیـت 
و مسـئوالن اسـت کـه بـا ابزارهایـی کـه در 
اتخـاذ  کـه  سیاسـت هایی  و  دارنـد  اختیـار 
کـه  را  پتروشـیمی  واحدهـای  می کننـد، 
صدالبتـه مشـکالت خودشـان را هـم دارنـد، 
بـه  خـود  محصـوالت  عرضـه  بـه  ترغیـب 

نماینـد. داخلـی  واحدهـای 
در مـورد سـایر مـواد اولیـه نظیـر اکریلیک، 
ویسـکوز و ... نیـز، تامیـن ایـن مـواد کامـال 
مبتنـی بـر واردات بـوده و نیازمنـد ارز اسـت 
آنهـا  بـرای  ارز  تامیـن  کـه در حـال حاضـر، 
مقطـع  در  متاسـفانه  اسـت.  شـده  مسئله سـاز 
وابسـته  نیمـا  ارز  بـه  را  صنعـت  فعلـی، 
کـه  اسـت  ایـن  نیمـا  ارز  تعریـف  کرده انـد. 
صادرکننـده ای بایـد صـادر کـرده و ارز خـود 
تـا  دهـد  قـرار  سیسـتم  ایـن  اختیـار  در  را 
ارز را خریـداری  ایـن  مصرف کننـده دیگـری 
کنـد. امـا از همان روز اول اجـرای این طرح، 
مشـکالت زیـادی در مـورد این سـامانه وجود 
و  کاغـذی  ارقـام  یـک سـری  و جـز  داشـته 
اصطالحـا »اخبارپرکـن«، در عالـم واقـع ارز 
کافـی در اختیـار صنعتگـران قـرار نگرفتـه و 
میـزان ارز موجـود در ایـن سـامانه بـه هیـچ 
وجـه قابل قیـاس بـا نیـاز صنایع کشـور نبوده 
کـه  می دهـد  نشـان  مشـکالت  ایـن  اسـت. 
نـگاه  ریشـه ای  صـورت  بـه  کشـور  مسـائل 
نمی شـود و آنقـدر تعلـل صـورت می گیـرد تـا 
سـنگینی  عـوارض  غلـط،  تصمیم گیری هـای 
در کشـور ایجـاد کـرده و زمینـه سوءاسـتفاده 
را فراهـم کنـد، و بعـد کـه به اصطـالح کار از 
راه چـاره  فکـر  بـه  کار می گـذرد، مسـئوالن 
بـرای جلوگیـری از سوءاسـتفاده ها و اصـالح 

می افتنـد.  قبلـی  غلـط  تصمیمـات 
در  کشـور  حاضـر،  حـال  در  بپذیریـم  بایـد 

از جملـه  دارد. مـن  قـرار  شـرایط شـبه جنگ 
بـه  جنـگ  زمـان  در  کـه  هسـتم  مدیرانـی 
خـدا  بـه  و  بـودم  درگیـر  گسـترده  صـورت 
کوچک تـر  زمـان  آن  مشـکالت  و  مسـائل 
هزینـه  بایـد  مقطـع،  آن  در  بـود.  امـروز  از 
تامیـن  جبهه هـا  در  را  نفـر  میلیـون  یـک 
تجهیـزات  و  مهمـات  امکانـات،  می کردیـم، 
را بایـد می خریدیـم، نیازهـای روزمـره کشـور 
نفت مـان  و  می کردیـم  تامیـن  بایـد  هـم  را 
ولـی  نمی خریدنـد،  دالر   5 از  بیـش  هـم  را 
بـا همـه این مشـکالت صنعـت اداره می شـد 
و بنـده کـه مدیـر یکـی از واحدهـای بـزرگ 
تولیـدی در آن زمـان بـودم، باالتریـن تولیـد 
را در همـان ۸ سـال جنـگ شـاهد بودم. االن 
حاکـم  کشـور  در  شـبه جنگ  شـرایط  هـم 
کالن  مسـائل  مـورد  در  نبایـد  لـذا  و  اسـت 
سـهل انگاری  و  تاخیـر  بـا  کشـور  مهـم  و 

شـود. تصمیم گیـری 

* دســتورالعمل آزاد شــدن ســقف 
رقابــت بــرای محصــوالت پتروشــیمی 
بــر  تاثیــری  چــه  کاال  بــورس  در 
ــاجی  ــع نس ــه صنای ــواد اولی ــن م تامی

ــت؟ ــد داش خواه
نظـر  اظهـار  و  دیـدگاه  دو  مـورد  ایـن  در 
وجـود دارد. برداشـتن سـقف قیمـت اگـر بـه 
ُحسـن  یـک  می توانـد  شـود  اجـرا  درسـتی 
باشـد امـا اگـر کنتـرل نشـود، می توانـد رانت 
ایجـاد کنـد. در مـورد برخـی مواد پتروشـیمی 
ایـن  کـه در بـورس عرضـه می شـود، چـون 
از  کمتـر  و  تقسـیم می شـود  ناعادالنـه  مـواد 
میـزان نیـاز عرضـه می گـردد، فرصت طلبـان 
بـازار  در  برابـر   ۲ قیمـت  بـا  را  مـواد  همیـن 
در  می کننـد.  عرضـه  کارخانجـات  بـه  آزاد 
حالـی کـه اگـر کارخانجـات بـه میـزان کافی 
از مـواد اولیـه اشـباع شـده و متناسـب بـا نیاز 
آنهـا مـواد اولیـه عرضـه شـود، چنیـن اتفاقی 

 . فتـد نمی ا
هـدف  بـا  قیمـت  سـقف  برداشـتن  اگـر 
گرفتـه،  انجـام  فعالیـت دالالن  از  جلوگیـری 

ولـی  باشـد  راهـکار  یـک  اسـت  ممکـن 
کنـد.  ایجـاد  هـم  جدیـدی  رانـت  می توانـد 
 4۲۰۰ دالر  از  پتروشـیمی  واحدهـای  وقتـی 
تومانـی اسـتفاده می کننـد، نبایـد اجـازه پیـدا 
کننـد کـه مـواد خـود را بـا نـرخ چنـد برابری 
بـه  برداشـتن سـقف  بفروشـند.  آزاد  بـازار  در 
معنـای ایـن اسـت کـه حداقـل 3۰ درصـد به 
کـه  شـد  خواهـد  اضافـه  فعلـی  قیمت هـای 
بایـد دیـد ایـن افزایـش قیمـت بـه جیـب چه 
بـر منافـع واحدهـای  آیـا  کسـانی مـی رود و 
پتروشـیمی بازهـم افـزوده می شـود یـا خیـر. 
قاعدتـا وظیفـه تولیدکننـدگان پتروشـیمی این 
شـبکه  در  کامـال  را  تولیداتشـان  کـه  اسـت 
داخلـی توزیـع کننـد و بـر اسـاس ارقامـی که 
در اختیـار داریـم، اگـر واحدهـای پتروشـیمی 
بـه طـور کامـل در داخـل  را  محصوالتشـان 
مرتفـع  مسـائل  ایـن  تمـام  کننـد،  عرضـه 

. د می شـو
خوشـبختانه انجمـن صنایـع نسـاجی ایـران 
اخیـرا مسـئولیتی در ایـن رابطـه پذیرفتـه که 
نسـاجی  واحدهـای  سـهمیه  آن،  موجـب  بـه 

مواد  تولیدکنندگان  مورد  در 
ارزان قیمت  گاز  از  که  پتروشیمی 
این  سوال  می کنند،  استفاده  هم 
در  سرمایه گذاری   آیا  که  است 
نیاز  تامین  برای  واحدها  این 
تولیدکنندگان داخلی انجام گرفته 
سودآوری  و  صادرات  صرفا  یا 
معضل  این  متاسفانه  ارزی؟ 
همیشه در چند سال گذشته وجود 
نتوانسته ایم  هیچ گاه  و  داشته 
واحدهای  ظرفیت  حداکثر  از 
اولیه   مواد  تامین  برای  پتروشیمی 
واحدهای داخلی بهره برداری کنیم.

13 صنعت نساجی و پوشاک  مهر 97، شمــــاره 293



دیدگاه

بـر اسـاس محاسـبات دقیـق و اطالعـات  را 
فنـی ماشـین آالت اسـتخراج و انشـاهلل ظـرف 
هفته هـای آینـده اعـالم خواهـد کـرد تـا بـر 
بـرای  پتروشـیمی  اولیـه  مـواد  آن،  اسـاس 
شـود.  داده  تخصیـص  نسـاجی  واحدهـای 
واحدهـای  اولیـه  مـواد  نیـاز  اگـر  مطمئنـا 
نـه  شـود  تامیـن  کافـی  میـزان  بـه  نسـاجی 
احتیاجـی بـه واردات و تخصیـص ارز خواهـد 
بـود و نـه نیـازی هسـت کـه واحدهـا مـواد 
باالتـر  نـرخ  بـا  و  شـبکه  خـارج  از  را  خـود 
قیمت هـای  نتیجـه،  در  و  کننـد  خریـداری 
پیـدا  کاهـش  نیـز  تولیداتشـان  تمام شـده 

کـرد. خواهـد 

برقـراری  دیگـر،  مهـم  موضـوع   *
بـرای  ارزی  پیمان سـپاری  مجـدد 
صادرکننـدگان اسـت. از یـک طـرف، 
ارائـه  بـه  ملـزم  صادرکننـدگان 
تعهـد بـرای بازگشـت ارز حاصـل از 
صـادرات هسـتند و از طرفـی دیگـر، 
در همیـن نمایشـگاه فـرش ماشـینی 
شـاهد بودیـم مشـتریان عراقـی ارز 
تبدیـل  ریـال  بـه  داخـل  در  را  خـود 
می کردنـد و بـه دنبـال خریـد ریالـی 
ایـن  در  بودنـد.  تولیدکننـدگان  از 

بفرماییـد. توضیـح  مـورد 
همـه مـا ایرانـی هسـتیم، ایـن آب و خـاک 
فرزندمـان  اسـت  قـرار  و  ماسـت  بـه  متعلـق 
مـا هـم در ایـن آب و خـاک زندگـی کننـد. 
پـس نبایـد کشـور را تخریـب کنیـم. چطـور 
بـه تاجـر عراقـی اجـازه می دهیـم دالر خـود 
را در بـازار بـه ریـال تبدیـل کـرده و بـا آن 
کاال خریـداری کنـد و کجـای دنیـا اینچنیـن 
اسـت؟ متاسـفانه ایـن عـادت ایجـاد شـده و 
نمی تـوان بـه سـادگی آن را تغییـر داد. برخی 
بلندمـدت  قراردادهـای  نیـز  تولیدکننـدگان  از 
بـا سیسـتم ریالی بسـته اند. لـذا در کوتاه مدت 
بایـد بـرای یـک یـا دو کشـور همین سیسـتم 
ریالـی ادامـه پیـدا کنـد امـا از طـرف دیگـر 
بایـد یـک سـقف زمانـی تعییـن شـود تـا این 
سیسـتم ریالـی بـه مـرور از بیـن بـرود. اگـر 
قبـال آن  بایـد در  انجـام می گیـرد  صـادرات 
ارز بین الملـل یـا ارز کشـور مقصـد پرداخـت 
شـود و اگـر قـرار باشـد بـا پـول خودمـان از 
مـا خریـد کننـد ایـن دیگـر صـادرات نیسـت 
و نوعـی فـروش داخلـی محسـوب می شـود. 
ضعـف  و  کنترل هـا  عـدم  اثـر  در  متاسـفانه 
عادت هـای  سـری  یـک  تصمیم گیـری، 
جدیـدی در کشـور ایجـاد می شـود که اصالح 

می شـود. دشـوار  و  هزینه سـاز  آنهـا، 

ارزی  پیمان سـپاری  سیاسـت   *
در گذشـته نیـز یـک بـار دیگـر اجرا 
شـد و تجربیـات منفی بـرای گروهی 
زد.  رقـم  کشـور  صادرکننـدگان  از 
سیاسـت  جنابعالـی  کلـی،  طـور  بـه 
اقدامـی  را  ارزی  پیمان سـپاری 

خیـر؟ یـا  می دانیـد  صحیـح 
اصـل  و  نیسـت  غلطـی  سیاسـت  قاعدتـا 
کارشناسـی  بایـد  ولـی  نـدارد.  ایـرادی  آن 
شـود کـه آیـا اجـرای ایـن سیاسـت در مقطع 
شکسـت  بـه  یـا  اسـت  موفقیت آمیـز  فعلـی 
شکسـت  دسـتورالعمل  ایـن  اگـر  می انجامـد. 
بخـورد قطعـا بـه تضعیـف نظـام برنامه ریـزی 
کشـور منتهـی می شـود لـذا از ابتـدا بایـد بـه 

نحـوی برنامه ریـزی شـود کـه ایـن سیاسـت، 
بـرای  کشـور  مسـئوالن  نخـورد.  شکسـت 
صـدور دسـتورالعمل ها و بخشـنامه ها، بایـد از 
تشـکل ها و افرادی که اطالعـات کف بازار را 
دارنـد بیشـتر کمـک بگیرنـد تا بخشـنامه های 
صـادره بـه شکسـت منتهـی نشـود چراکه اگر 
قـرار باشـد بعد از صـدور هـر بخشـنامه، چند 
روز بعـد اصالحیـه ای روی آن اعمـال شـود، 
و  نمی دهـد  آنهـا  بـه  اهمیتـی  کسـی  دیگـر 
تاثیرگـذاری ایـن تصمیمـات نیـز کاهـش پیدا 

. می کنـد

* بـه نظـر جنابعالـی، وجـود نظـام 
چندنرخـی ارز در کشـور عامـل اصلی 

مشـکالت موجـود نیسـت؟
قاعدتـا هرجـا کـه تفـاوت نـرخ باشـد رانت 
ایجـاد می شـود. ایـده آل این اسـت کـه نظام 
تک نرخـی  ارز  سـمت  بـه  کشـور  اقتصـادی 
جـای  بـه  سـال  ابتـدای  اگـر  شـاید  و  بـرود 
4۲۰۰ تومـان، نـرخ دالر را در حـدود ۸ هـزار 
تومـان اعـالم می کردنـد و بالفاصلـه راه های 
و  کارگـران  حقوق بگیـران،  بـرای  جبرانـی 
کارمنـدان در نظـر می گرفتنـد، خودبـه خـود 
می شـد.  گرفتـه  مفسـده ها  ایـن  جلـوی 
بنابرایـن همیشـه ایـن تفـاوت نرخ هـا اسـت 

می کنـد.  ایجـاد  مفسـده  کـه 

فعلـی  مشـکالت  بـه  توجـه  بـا   *
بنگاه هـای تولیـدی، بـه نظر می رسـد 
فـوری  اقدامـات  سـری  یـک  بایـد 
بـرای حمایـت از واحدهـای تولیـدی 
موجـود انجـام گیـرد تـا بتواننـد این 
برهـه سـخت را بـه سـالمت پشـت 
دبیـرکل  عنـوان  بـه  بگذارنـد.  سـر 
مهم تریـن  نسـاجی  صنایـع  انجمـن 
بـه  کمـک  بـرای  کـه  اقداماتـی 
بنگاه هـای تولیـدی باید انجـام گیرد، 

هسـتند؟ مـواردی  چـه 
تمـام  در  اول  اولویـت  مـن،  اعتقـاد  بـه 
باشـد  موضـوع  ایـن  بایـد  سیاسـت گذاری ها 

در  که  محاسباتی  اساس  بر   
برای  داده ایم،  انجام  انجمن 
اولیه کل صنایع  مواد  کامل  تامین 
 800 حداکثر  کشور  نساجی 
دارد  وجود  ارزی  نیاز  دالر  میلیون 
برای  وجه  هیچ  به  رقم  این  که 
کشور عدد بزرگی نیست. اگر این 
می شویم  مجبور  نشود  انجام  کار 
برابر   ۲5 با  را  ساخته شده  کاالی 
کنیم. کشور  وارد  بیشتر  ارزبری 
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کـه مـواد اولیـه مـورد نیـاز صنایـع مختلـف 
واحدهـا  اختیـار  در  گسـترده  صـورت  بـه 
پنبـه ای  ریسـندگی  در سیسـتم  بگیـرد.  قـرار 
واحدهـای  و  ماشـین آالت  ظرفیـت  نظـر  از 
تولیـدی، می توانیـم 1۰۰ درصـد نیـاز داخـل 
کشـور را تامیـن کنیـم. ولـی بـه دلیـل کمبود 
موجـود  واحدهـای  متاسـفانه  اولیـه،  مـواد 
کـه  محاسـباتی  اسـاس  بـر  می زننـد.  لنـگ 
تامیـن  بـرای  داده ایـم،  انجـام  انجمـن  در 
کامـل مـواد اولیـه کل صنایع نسـاجی کشـور 
حداکثـر ۸۰۰ میلیـون دالر نیـاز ارزی وجـود 
دارد کـه ایـن رقـم به هیـچ وجه برای کشـور 
انجـام  کار  ایـن  اگـر  نیسـت.  بزرگـی  عـدد 
ساخته شـده  کاالی  می شـویم  مجبـور  نشـود 
کشـور  وارد  بیشـتر  ارزبـری  برابـر   ۲5 بـا  را 
کنیـم. مثـال اگـر پنبـه را امـروز می توانیـم به 
قیمـت ۲ دالر و 1۰ سـنت خریـداری کنیـم، 
برابـر   ۲5 پوشـاک حداقـل  واردات  مـورد  در 
بایـد پرداخـت کنیـم. ایـن موضـوع بـه ویـژه 
بسـیار  کشـور  در  ارز  کمبـود  بـه  توجـه  بـا 
حایـز اهمیـت اسـت. لـذا بایـد اقتصـادی فکر 
کنیـم و پولمـان را در جایـی هزینـه کنیـم که 
کمتریـن ارزبـری را داشـته باشـد و بیشـترین 
جلوگیـری از واردات کاالی ساخته شـده را بـه 

دنبـال داشـته باشـد. 
بایـد ایـن اطمینـان را بـه نسـاجان بدهیـم 
تامیـن  بـرای  دالر  میلیـون   ۸۰۰ ایـن  کـه 
در  و  می کنـد  پیـدا  اختصـاص  اولیـه  مـواد 
حداقـل زمـان بـرای واحدهـا تخصیـص داده 
پوشـاک  بخـش  حاضـر  حـال  در  می شـود. 
کشـور بـا کمبـود مـواد اولیـه مواجـه اسـت و 
تاخیـر،  بـا  و  بـاال  قیمـت  بـا  بایـد  را  پارچـه 
تولیـد  کشـور  در  پوشـاک  وقتـی  کنـد.  وارد 
نشـود، ناگزیـر بایـد واردات صـورت گیـرد و 
ایـن زنجیـره باطـل دائمـا تکرار می شـود. در 
حالـی اگـر ایـن ۸۰۰ میلیـون دالر کـه رقـم 
مـواد  تامیـن  بـرای  اسـت  کوچکـی  بسـیار 
اختصـاص  کشـور  نسـاجی  واحدهـای  اولیـه 
از  نسـاجی  صنایـع  زنجیـره  کل  شـود،  داده 
تولیـد نـخ و پارچـه گرفتـه تـا تولید پوشـاک، 

دهنـد. انجـام  را  خـود  فعالیـت  می تواننـد 

ــر  ــد اگ ــما معتقدی ــن ش * بنابرای
نســاجی  واحدهــای  اولیــه  مــواد 
بقیــه  شــود،  تامیــن  پوشــاک  و 
ــز  ــا نی ــکالت واحده ــائل و مش مس

مرتفــع خواهــد شــد؟
قطعــا همین طــور اســت. در ایــن کشــور 
ــات  ــنگینی در کارخانج ــرمایه گذاری های س س
انجــام گرفتــه کــه امــروز معطــل مــواد اولیــه 
اســت. کارگــران زیــادی در انتظــار راه افتــادن 
مجــدد کارخانجــات هســتند. نبایــد اجــازه داده 
ــدام معضــل  شــود کــه کارخانجــات کشــور م
مــواد اولیــه پیــدا کننــد و مجبــور شــوند 
ظرفیــت تولیــد را کاهــش داده و تعدیــل نیــرو 
ــدی  ــه واحدهــای تولی ــی ک ــا زمان ــد. قطع کنن
ــا کاهــش تولیــد مواجــه شــوند، بخش هــای  ب
ــار  ــز دچ ــی نی ــع تکمیل ــتی و صنای پایین دس
ــه  ــا ب ــه، تقاض ــوند و در نتیج ــکل می ش مش
ســمت واردات کاالی اصلــی و تکمیل شــده 
ــه صــورت واردات  ــد کــه ب ــدا می کن ســوق پی
ــری  ــاق و کوله ب ــمی، قاچ ــا غیررس ــمی ی رس
ــش  ــن افزای ــد. همچنی ــد ش ــور خواه وارد کش
ســنگین  تبعــات  جملــه  از  بیــکاری  نــرخ 
ــه واحدهــای تولیــدی  عــدم تامیــن مــواد اولی

ــود. خواهــد ب

بـه  توجـه  بـا  نظـر می رسـد  بـه   *
چنانچـه  ارز،  نـرخ  اخیـر  افزایـش 
مـواد اولیه واحدهـای تولیـدی تامین 
آنهـا  از  کافـی  حمایت هـای  و  شـده 
صـورت گیـرد، فرصت مناسـبی برای 

صـادرات فراهـم اسـت؟
بـه درسـتی مدیریـت  اگـر شـرایط موجـود 
شـود و خدمـات اولیـه بـه واحدهـای تولیدی 
داده شـود، صـادرات واقعـی کشـور می توانـد 
بـه شـدت افزایـش پیـدا کنـد. بـه هـر حـال 
تولیـد  و  دارد  وجـود  پنبـه  کمبـود  کشـور  در 
ایـن محصـول بـه دلیـل مدیریـت غلـط چند 
دهـه گذشـته، بـه شـدت کاهـش پیـدا کـرده 

اسـت. طبیعتـا بایـد ایـن کمبـود بـه نحـوی 
تامیـن شـود و بـا توجـه بـه امکاناتـی کـه در 
حـوزه ریسـندگی، بافندگـی و تولیـد پوشـاک 
بهتـر اسـت کـه  در کشـور وجـود دارد، چـه 
و  شـده  وارد  پنبـه  کمتـر،  پـول  صـرف  بـا 
محصـول بـا ارزش افـزوده باالتـر از جملـه، 
نـخ و پارچـه و پوشـاک در داخـل تولید گردد. 

اسـت. همینطـور  هـم  دیگـر  در شـاخه های 
در حـال حاضـر متقاضـی زیـادی بـرای نخ 
مـواد  اگـر  کـه  دارد  وجـود  ایرانـی  پارچـه  و 
اولیـه مربوطـه تامیـن شـود، صـادرات رونـق 
چشـمگیری پیـدا خواهد کـرد. در حوزه فرش 
ماشـینی هـم که نسـبت بـه دیگـر بخش های 
داشـته،  بیشـتری  رونـق  نسـاجی  صنعـت 
متاسـفانه بـه دلیل مشـکل تامین مـواد اولیه، 
مدیـران واحدهـای تولیـدی بـه شـدت نگران 
هسـتند و واحدهـا در معـرض تعطیلـی قـرار 
دارنـد. حـال اگـر رقـم ۸۰۰ میلیـون دالری 
کـه عـرض کـردم بـرای تامیـن مـواد اولیـه 
صنایـع نسـاجی بـا سـهم 1۲ درصـدی از کل 
اشـتغال کشـور، اختصـاص یابـد قطعـا بخش 

عمـده مشـکالت رفـع خواهـد شـد.

مقررات  از  ممکن  جای  تا  باید 
هم  اگر  و  نماییم  تبعیت  جهانی 
سیاسی  حوزه  در  نقطه نظراتی 
را  آن  هزینه های  باید  داریم، 
تحریم  ذات  کنیم.  پیش بینی 
محدودیت  و  است  محدودیت 
همچنین  می برد.  باال  را  هزینه ها 
دوره  در  که  فرصت طلبی  افراد 
گذشته تحریم ها نیز مجال حضور 
پیدا کردند و از قضا امروز زندانی 
هستند، باز هم فساد ایجاد کرده و 
از شرایط سوءاستفاده خواهند کرد. 
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زودی  بـه  اینکـه  بـه  توجـه  بـا   *
آغـاز  اقتصـادی مجـددا  تحریم هـای 
چـه  تحریم هـا  ایـن  شـد،  خواهـد 
تاثیراتـی بـر اقتصاد و صنعت کشـور 
خواهـد گذاشـت و بـرای کاهـش اثر 

آن چـه بایـد کـرد؟
هـم  و  دارد  سیاسـی  بُعـد  هـم  تحریـم 
کشـورمان  بایـد  سیاسـی  بُعـد  در  اقتصـادی. 
داشـته  ارتبـاط  و  کـرده  کار  دنیـا  تمـام  بـا 
باشـد. اگـر قـرار باشـد بـا یـک اظهـار نظـر 
یـا تغییـر یـک رئیس جمهـور نظـام اقتصـادی 
نامطلـوب  بسـیار  بریـزد  هـم  بـه  کشـورمان 
می دهـد  نشـان  و  اسـت  تامل برانگیـز  و 
پیشـرفتی نداشـته ایم. بخـش سیاسـی را بایـد 
بـه  کننـد  مدیریـت  سیاسـیون  و  دولتمـردان 
نحـوی کـه بتوانیـم ارتبـاط کاری و تجـاری 
خـود را بـا دنیـا حفـظ کنیـم. اگـر قرار باشـد 
دنبـال  بـه  می شـویم  تحریـم  کـه  هربـار 
نادرسـت  و  غیراصولـی  غیرطبیعـی،  راه هـای 
هزینـه  و  باشـیم،  شـرایط  زدن  دور  بـرای 

اضافـه بـرای تامیـن مـواد اولیـه و مایحتـاج 
خـود از خـارج کشـور پرداخـت کنیـم، زیبنده 
اینکـه  کمـا  نیسـت  ایـران  عزیزمـان  کشـور 
 1۰ حداقـل  بایـد  االن  پنبـه  واردات  بـرای 
مگـر  کنیـم.  پرداخـت  اضافـه  پـول  درصـد 
می شـود بـا ایـن هزینه هـای اضافـی بـا دنیـا 

کنیـم؟ رقابـت 
مقـررات جهانـی  از  تـا جـای ممکـن  بایـد 
در  نقطه نظراتـی  هـم  اگـر  و  نماییـم  تبعیـت 
آن  هزینه هـای  بایـد  داریـم،  سیاسـی  حـوزه 
را پیش بینـی کنیـم. ذات تحریـم محدودیـت 
اسـت و محدودیـت هزینه هـا را بـاال می بـرد. 
دوره  در  کـه  فرصت طلبـی  افـراد  همچنیـن 
پیـدا  حضـور  مجـال  نیـز  تحریم هـا  گذشـته 
هسـتند،  زندانـی  امـروز  قضـا  از  و  کردنـد 
شـرایط  از  و  کـرده  ایجـاد  فسـاد  هـم  بـاز 

کـرد.  خواهنـد  سوءاسـتفاده 
ــه  ــبت ب ــم نس ــردم را ه ــد م ــی بای از طرف
شــرایط جدیــد توجیــه کنیــم و تــا جــای 
و  کوتاه مــدت  محدودیت هــای  ممکــن 
ــن  ــا ای ــارزه ب ــرای مب ــی را ب صرفه جویی های
شــرایط اعمــال کنیــم. بایــد از ظرفیــت مــردم 
ــوب  ــردم خ ــر م ــم. اگ ــتفاده کنی ــه اس و جامع
بزرگــی  قــدرت  خودشــان  شــوند  توجیــه 
هســتند کــه می تواننــد بــه کشــور جهــت 
ــردن دوره  ــپری ک ــرایط و س ــن ش ــت ای مدیری
ــای  ــفانه هزینه ه ــد. متاس ــک کنن ــم کم تحری
کشــور بــه دلیــل تحریــم در حــال بــاال رفتــن 
ــم  ــای تحری ــرار باشــد هزینه ه ــر ق اســت و اگ
بنگاه هــای  جــاری  هزینه هــای  بــه  نیــز 
اقتصــادی اضافــه شــود، بقــای واحدهــای 
تولیــدی ســخت خواهــد شــد. قطعــا مدیریــت 
و  می خواهــد  برنامه ریــزی  شــرایط  ایــن 
ــاالن  ــردم و فع ــکل ها، م ــت تش ــد از ظرفی بای
ــدان و صــدا و ســیما  اقتصــادی و حتــی هنرمن

ــود. ــتفاده ش ــن کار اس ــرای ای ب
قاطعانـه  صنعتگـر  یـک  عنـوان  بـه  مـن 
تحریـم  بـا شـرایط  کـه می توانیـم  می گویـم 
مقابلـه کـرده و از تجربیـات گذشـته اسـتفاده 
انسـجام  اینکـه  بـر  مشـروط  البتـه  کنیـم. 

داخلـی خـود را حفـظ کنیـم و نیروهـای مفید 
نکنیـم. خنثـی  را  کشـور 

* بـه عنـوان سـوال آخـر، در مـورد 
اولویت هـا و اهـداف انجمـن صنایـع 
نسـاجی ایران در دوره جدیـد فعالیت 

بفرمایید. توضیـح 
اعتقـاد هیئـت مدیـره فعلـی ایـن اسـت که 
انجمـن در مسـائلی کـه مسـئولیت می پذیـرد، 
بتوانـد موثرتـر، قوی تـر، بـدون محافظه کاری 
و بـا کارشناسـی بهتـری عمل کنـد. همانطور 
کـه عـرض کـردم مسـئولیت تعیین سـهمیه و 
توزیـع مواد اولیه پتروشـیمی بیـن کارخانجات 
نسـاجی را انجمـن بـا اسـتفاده از کارشناسـان 
قـوی برعهـده گرفتـه اسـت و قطعـا در بقیـه 
معـدن  صنعـت،  وزارت  اگـر  هـم  شـاخه ها 
آمادگـی  بخواهـد،  انجمـن  از  تجـارت  و 
همـکاری و کمـک را داریـم. در حـال حاضـر 
انجمـن  مدیـره  هیئـت  در  قوی تـری  روحیـه 
وجـود دارد بـه شـرط اینکـه از مـا برنامـه و 
تصمیم گیری هـا  در  را  مـا  و  بخواهنـد  فکـر 
مشـارکت دهنـد. از طـرف دیگـر، دوسـتان و 
بپذیرنـد  بایـد  هـم  انجمـن  عضـو  همـکاران 
کـه شـرایط مملکـت، شـرایط عادی نیسـت و 
بـه نوعـی شـبه جنگ اسـت کـه برنامه ریـزی 
خـاص خـود را می طلبـد و امیدواریـم بتوانیـم 
متناسـب بـا همیـن شـرایط، هـر کاری که از 
نسـاجی  صنایـع  بـرای  می آیـد  بـر  دسـتمان 

دهیم. انجـام  کشـور 

پایانی؟ نکته   *
مـن از حضـور شـما تشـکر می کنـم. ممکن 
اسـت حرف هایـی کـه مطـرح کردم بـه مذاق 
عـده ای خـوش نیایـد ولـی اطمینـان می دهم 
بـا توجه به سـابقه 4۸سـاله خدمـت در بخش 
صنعـت کشـور، به شـدت دلسـوز ایـن صنعت 
و نگـران و ناراحـت شـرایط موجـود هسـتم و 
امیـدوارم بـا همـکاری همه همـکاران محترم 
و اهالـی فرهنـگ بتوانیـم بـرای تغییـر ایـن 

برداریم. شـرایط قدم هـای مثبتـی 

که  شود  داده  اجازه  نباید 
معضل  مدام  کشور  کارخانجات 
مواد اولیه پیدا کنند و مجبور شوند 
و  داده  کاهش  را  تولید  ظرفیت 
زمانی  قطعا  کنند.  نیرو  تعدیل 
کاهش  با  تولیدی  واحدهای  که 
بخش های  شوند،  مواجه  تولید 
تکمیلی  صنایع  و  پایین دستی 
در  و  می شوند  مشکل  دچار  نیز 
واردات  سمت  به  تقاضا  نتیجه، 
سوق  تکمیل شده  و  اصلی  کاالی 
پیدا می کند که به صورت واردات 
و  قاچاق  غیررسمی،  یا  رسمی 
شد.  خواهد  کشور  وارد  کوله بری 
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* بـه عنـوان اولیـن سـوال، خودتان 
بـرای  را  امرتـان  تحـت  شـرکت  و 
بفرماییـد. معرفـی  مجلـه  خواننـدگان 
متولـد  بنـاب  طاهـری  محمدرضـا  اینجانـب 
1332 موسـس و بنیـان گـذار صنعتی می باشـم 
کـه محصوالت آن، امـروزه با نام تجـاری »پود 
کارگـزاران  و  معـرف مصرف کننـدگان  ایـران« 
عرصـه صنعـت نسـاجی و منسـوجات خانگـی 

کشـور می باشـد. 
مـن فارغ التحصیـل رشـته مهندسـی بـرق از 
دانشـگاه علـم و صنعـت ایـران هسـتم کـه بـه 
دلیـل میـل و عالقـه ذاتـی و سـبقه خانوادگـی 
تصمیـم به فعالیت در حوزه نسـاجی و مشـخصا 
منسـوجات خانگـی و کاالی خـواب گرفتـم. از 
ایـن رو در اواخر سـال 1359 اقدام به راه اندازی 
واحـد کوچـک تولیـدی در میـدان هفتـم تیـر 
تهـران کـردم، همچنین همزمـان جهت افزایش 
تـوان علمـی و مدیریتـی خـود ضمـن حضـور 
مطالعـه  بـه  مدیریـت،  مختلـف  دوره هـای  در 
پارچـه  چـاپ  انـواع  خصـوص  در  پژوهـش  و 
پرداختـم، ایـن در حالـی بـود کـه بـا تـالش و 
پشـتکار مسـتمر، سـبد محصوالت واحد تولیدی 
روزبـه روز کامل تـر شـد تـا جایـی کـه رفته رفته 
عالوه بـر تولید انواع منسـوجات خـواب بچگانه 
و سـرویس آشـپزخانه، به تولید سـرویس خواب 

بزرگسـال، روتختـی و حولـه نیـز پرداختـم.
جذابیت هـای ناشـی از مطالعـه صنعـت چـاپ 

پارچـه موجـب شـد تـا تصمیم بـه احـداث واحد 
دیگـری بـه ایـن منظـور گرفتـم، از ایـن رو در 
سـال 1364 واحد چاپ پارچـه خود را به صورت 
سـنتی در میـدان وثوق تهران راه انـدازی نمودم. 
افزایـش تجربـه و مهـارت  نپاییـد کـه  دیـری 
پارچـه  انـواع  تخصصـی  چاپ هـای  حـوزه  در 
بهانه ای شـد تـا اقدام بـه احـداث کارخانه فعلی 
پـود ایـران، در کیلومتـر 18 جـاده مخصـوص 
کـرج نمایـم. کارخانه پـود ایران در سـال 1370 
مشـتمل بر واحدهـای رنگرزی، چـاپ و تکمیل 
پارچـه و همچنیـن دوخـت حولـه و منسـوجات 

خانگـی مـورد بهره بـرداری قـرار گرفـت.
نوپـای  برنـد  تدریـج  بـه  آتـی  سـال های  در 

فروشـگاه های  قفسـه  ثابـت  پـای  ایـران  پـود 
معتبـر سراسـر کشـور شـد و زمـان آن رسـید 
تـا بـا افزایـش فضـای تولیـد بخـش بیشـتری 
از زنجیـره تکویـن کاال در یـک مجموعـه واحد 
دسـت  بـه  و  تهیـه  باالتـری  تکنولـوژی  بـا  و 

برسـد.  مصرف کننـدگان 

* در حـال حاضـر، وضعیت بازار کاری 
شـما از لحـاظ تولیـد و فـروش به چه 

صورت اسـت؟
واقعیـت ایـن اسـت کـه به ظاهـر بـا توجه به 
کمرنـگ شـدن حضـور رقبـای خارجـی در بازار 
ایـران کـه متاثـر از افزایـش نـرخ ارز می باشـد، 

آینده مبهم بخش تولید و صنعت کشور 
مصاحبه ماهنامه »صنعت نساجی و پوشاک« با مهندس 

»محمدرضا طاهری« بنیان گذار و مدیرعامل شرکت پود ایران
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تولیدکننـدگان  بـرای  خوبـی  فرصـت  بایسـتی 
داخلـی ایجـاد شـده باشـد ولـی در عمـل تاثیـر 
افزایـش بی رویـه نـرخ ارز بـر افزایش بـی حد و 
حسـاب قیمت مواد اولیه که ناشـی از بی تدبیری 
مسـئولین امـر و البته سـوداگری بعضـی از افراد 
سـودجو بـود، باعـث گردیـد کـه ایـن فرصـت 
عمـال بـه تهدیـد تولید مبـدل شـود و در نهایت 
افزایـش قیمـت تولیـدات داخلی ضمـن تاثیر در 
کاهـش اسـتقبال مشـتری از تولیـدات داخلـی، 
مجـددا بـا کاهـش اختـالف قیمـت محصـول 
خارجـی با داخلـی، دوباره حضـور رقبای خارجی 

در بـازار ایـران را توجیه پذیـر نمایـد.

بـه  نیـاز  مـورد  اولیـه  مـواد  آیـا   *
و  خیـر؟  یـا  می شـود  تامیـن  راحتـی 
بـرای حـل  وعده هـای مسـئوالن  آیـا 
مشـکالت تامیـن مـواد اولیـه محقـق 

اسـت؟ شـده 
نیـز  این بـار  مسـئوالن  وعده هـای  متاسـفانه 
همچـون گذشـته در حـد حـرف باقـی مانـد، به 
طـوری کـه بـه سـبب مشـکالت پیش آمـده در 
تامیـن مـواد  اولیـه در سـال جـاری، مجبـور به 
توقـف تولیـد و اعمـال مرخصـی اجبـاری بـه 
نیـروی کار خودمـان شـدیم کـه خـود لطمه ای 
واحـد  یـک  سـرمایه  اصلی تریـن  بـه  جـدی 
و  روانـی  نظـر  از  کار  نیـروی  یعنـی   صنعتـی 
امنیـت  تضعیـف  ضمـن  کـه  می باشـد  مـادی 
شـغلی باعث سـرخوردگی آنان می گـردد. ضمنا 
جـدای از افزایـش چنـد برابـری قیمـت مـواد 
اولیـه و کمکـی، بـا توجه به کاهش سـه برابری 
ارزش پـول ملـی و در نتیجـه، کاهـش  قـدرت 
خریـد تـا یک سـوم، بحـران دیگـری در تامیـن 
نقدینگـی و تامین مـواد  اولیـه را باعث گردیده، 
بـرای  امـروزه  تولیـد  و  متاسـفانه صنعـت  لـذا 
ادامـه حیـات خـود بـا چالش هـای بسـیار جدی 
دسـت بـه گریبان اسـت و با ادامه سیاسـت های 
اقتصـادی فعلـی وضعیـت خوبـی بـرای آینـده 

متصـور نیسـت.

چـه  اخیـر  ارزی  سیاسـت های   *

تاثیراتـی را برای فرآیند کاری شـرکت 
شـما گذاشـته اسـت؟

بـا کمـال تاسـف در طول چهل سـال گذشـته 
بـه دلیـل عـدم اعمـال سیاسـت های اقتصـادی 
درسـت و بـا در پیـش گرفتن سیاسـت سـعی و 
خطـا و عـدم توجـه بـه نتایـج غیـر کارآمـد آن، 
تولیـد و صنعـت بحران هـای متعـددی را از این 
رو متحمـل شـده و گویـا قـرار نیسـت کـه این 
مشـکل بـه ایـن زودی ها حـل و فصل گـردد و 
روزی اصـرار در پاییـن نگـه داشـتن قیمت ارز و 
زمانـی دیگـر رشـد انفجاری نـرخ گویـای رفتار 
سیاسـت گذاری  امـر  در  مسـئولین  بی ضابطـه 
ایـن مقولـه می باشـد و مـن معتقـدم موضـوع 
تثبیـت نـرخ ارز را صرفا بـازار آزاد تعیین می کند 
از تعامـل بین المللـی و  البتـه خـود متاثـر  کـه 
و  می باشـد  ملـی  اقتصـاد  سیاسـت گذاری های 
البتـه بعضـی پارامترهـای دیگـر، و تـا زمانی که 
اصالح سـاختاری در ایـن مورد صـورت نپذیرد، 
همیشـه عواقب ناگـوار آن دامن گیـر کل اقتصاد 

و خصوصـا صنعـت خواهـد بود.

مشـکالت  از  رفـت  بـرون  بـرای   *
از سـوی  بایـد  اقداماتـی  فعلـی، چـه 
دولت و مسـئوالن کشـور انجـام گیرد؟
بایـد توجه داشـت که علـم اقتصـاد همچون 
و  مشـخص  فرمول هـای  از  ریاضـی  علـم 
در  امـروزه  کـه  می کنـد  پیـروی  معینـی 
از  برون رفـت  و  مدیریـت  بـرای  دنیـا  تمـام 
پیـروی  از  ناگزیـر  اقتصـادی  بحران هـای 
در  متاسـفانه  می باشـند.  آن  بکارگیـری  و 
40 سـال گذشـته  در طـول  و  ایـران  جامعـه 
بکارگیـری پارامترهـای راهبـردی اصولـی در 
کمرنـگ  بسـیار  بحران هـا  مدیریـت  جهـت 
بـوده و علیرغـم تدویـن برنامه هـای 5 سـاله 
توسـعه، در ایـن مـورد دولت هـا فاقـد برنامـه 
ناگفتـه  بوده انـد.  برنامه ریزی شـده  و  مـدون 
نمانـد کـه انتخاب دیپلماسـی درسـت و تعامل 
وضعیـت  در  بین المللـی  جامعـه  بـا  منطقـی  
فعلـی می توانـد در فروکـش نمـودن بحران ها 

بسـیار موثـر باشـد.

* بـا توجـه به آغـاز مجـدد تحریم ها 
ظـرف هفته هـای آینـده، ایـن مسـئله 
چـه تاثیراتـی بـر فرآینـد کاری شـما 

خواهـد گذاشـت؟
متاسفانه تاثیر این جریان از مدت ها قبل شروع 
مشهود  کامال  مختلف  بخش های  در  آثارش  و 
اعمال  صورت  در  که  می رسد  نظر  به  است. 
نرخ  افزایش  منتظر  باید  باز  بیشتر  های  تحریم 
ارز و قیمت کاال و ارزاق عمومی بود که قدرت 
خرید جامعه را بیش از پیش تحت تاثیر قرار داده 
باعث خواهد  را  اولیه  مواد  قیمت  در  بی ثباتی  و 
فقر  افزایش  اتفاقات،  این  نتیجه  در  که  گردید 
انبار  حرص  تحریک  و  عمومی  بی اعتمادی  و 
نمودن ارزاق و کاالی مورد نیاز و ضروری توسط 
احتمالی  آینده و کمبود  از  مردم به جهت ترس 
قابل پیش بینی است که خود، کمبود کاال را دامن 

خواهد زد.

* شـرکت شـما چـه راهبردهایـی را 
بـرای عبـور از شـرایط کنونـی اقتصاد 

در نظـر گرفتـه اسـت؟
بـه  توجـه  بـا  شـد  اشـاره  کـه  همانطـوری 
اینکـه اتفاقـات پیش آمـده غیرقابـل پیش بینـی 
می باشـند، لـذا ارائـه راهکار درسـت بـرای عبور 
از چنیـن شـرایطی غیرممکـن می باشـد، البته ما 
نیـز همسـان بـا سـایر تولیدکننـدگان بـا اتخـاذ 
تصمیمـات مقطعـی نسـبت به شـرایط موجود و 
کاهـش موقـت ظرفیـت تولید و تعدیل سـاعات 
کار نیـروی انسـانی خـود، سـعی درحفـظ چرخه 

تولیـد خـود داریم.

* عـالوه بـر ایـن مـوارد، هـر نکته یا 
موضوعـی را کـه مایـل هسـتید مطرح 

یید. بفرما
زیاد و وقت محدود است و فکر  البته مطالب 
کافی  شد  داده  توضیح  که  حدی  در  می کنم 
می باشد. در خاتمه از مدیریت و پرسنل محترم 
مجله صنعت نساجی و پوشاک به خاطر ترتیب 
و  می کنم  قدردانی  و  تشکر  مصاحبه  این  دادن 

روزهای بهتری را برایتان آرزومندم.
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اشاره
عرضه  مردادماه   27 در  بورس  عالی  شورای 
کاال  بورس  در  پتروشیمی  و  فلزی  محصوالت 
را به دلیل قیمت گذاری نادرست و شکاف فاحش 
میان نرخ رسمی و بازار آزاد کاالها متوقف کرد، 
تومانی   4200 دالر  با  دولت  که  تخفیفی  زیرا 
دستی  پایین  تولیدی  واحدهای  به  داشت  قصد 
و در نهایت به مردم برسد، به واسطه ها می رسد. 
کردن  واقعی  بر  کارشناسان  تاکید  وجود  با 
و  کاال  بورس  در  عرضه شده  محصوالت  قیمت 
اما  ثانویه،  ارز  بازار  مبنای  بر  قیمت ها  محاسبه 
انجام شد به طوری  مقاومت هایی در مقابل آن 
که برخی همچنان بر تداوم عرضه محصوالت به 

نرخ ارز 4200 تومانی تاکید دارند. 
عرضه محصوالت پتروشیمی به نرخ ارز 4200 
تومانی سبب شده است که دالالن این محصوالت 
را خریداری کرده و یا با چند برابر قیمت در داخل 
به فروش رسانده و یا آن را صادر کنند. کمبود و 
گرانی مواد اولیه مختلف باعث شده تولیدکنندگان 
واقعی بخش پایین دستی از حجم فعالیت های خود 
بکاهند. البته اخیرا دستورالعملی مبنی بر برداشتن 
سقف رقابت برای محصوالت پتروشیمی در بورس 
ابالغ  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  توسط  کاال 
شده که باید منتظر ماند و نتایج مثبت و منفی این 
دستورالعمل را بر عرضه محصوالت پتروشیمی در 

بازار دید.

 مشکالت بخش پایین دستی پتروشیمی
شیبانی«  علیمردان  »دکتر  رابطه،  همین  در 
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران و 

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره 
مشکالت تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین 
صنایع  برای  اولیه  مواد  گفت:  پتروشیمی،  دست 
پایین دستی مانند سوخت خودرو است؛ اگر شما 
قطع  طور  به  باشید  داشته  هم  را  خودرو  بهترین 
بدون بنزین روشن نخواهد شد به این ترتیب تامین 
مواد اولیه از مهم ترین فاکتورها برای ادامه و رشد 
تولید است. این عضو هیئت مدیره انجمن صنایع 
نساجی ایران که خود از مصرف کنندگان مواد اولیه 
پتروشیمی است، افزود: در حوزه صنایع نساجی، دو 
نوع مواد اولیه داریم؛ یکی مواد اولیه طبیعی مانند 
پنبه و دیگری مواد اولیه مصنوعی که شامل مواد 

پتروشیمی است. 
ما  االن  بحث  که  پنبه  در  کرد:  اضافه  شیبانی 
نیست، کمبود بسیار محسوسی داریم که متاسفانه 
ناچاریم آن را از خارج از کشور وارد کنیم، اما در 

سال  تا 10  حدود 12  پتروشیمی،  مواد  خصوص 
پیش 100 درصد این مواد را از خارج وارد می کردیم 
و پس توسعه صنعت پتروشیمی ایران، از واردات 
متاسفانه  داد:  ادامه  وی  شدیم.  بی نیاز  مواد  این 
قدری  به  مواد  این  تامین  و  توزیع  نحوه  گاهی 
امروز هم  ای کاش  سخت می شود که می گوییم 

می توانستیم مانند گذشته واردات انجام می دادیم.

معضالت پایین دستی ها پیش 
از راه اندازی بورس کاال

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بیان 
داشت: در سال های گذشته متاسفانه دسترسی ما 
به عنوان صنایع پایین دستی به این مواد نه تنها 
راحت نبوده بلکه بسیار دشوار و گاهی غیرممکن 
بوده است. این عضو هیئت مدیره انجمن صنایع 
نساجی ایران با بیان اینکه تا پیش از اینکه مواد 

قصه پرغصه تامین مواد اولیه پتروشیمی
»دکتر علیمردان شیبانی« عضو هیئت مدیره انجمن صنایع نساجی ایران
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دیدگاه

پتروشیمی در بورس کاال عرضه شود، ماجرا بسیار 
تاسف آورتر بود، افزود: در آن زمان، باید ساعت ها 
مقابل اتاق فروش پتروشیمی ها صف می کشیدیم 
که آیا مواد را به ما می دادند یا خیر. وی یادآور شد: 
از وقتی که مواد پتروشیمی به بورس وارد شد و 
تولیدکنندگان با ظرفیت های مختلف کنار هم قرار 
گرفتند و واحد های پتروشیمی عرضه های هفتگی 
نیاز به بورس عرضه می کردند،  این  را بر اساس 
دستی  پایین  صنایع  و  گرفت  سرعت  خریدها 

توانستند با تامین نیاز مواد اولیه رشد کنند. 
 

پیشنهاد دالالن برای فروش 
مواد اولیه به نرخ روز ارز 

وی گفت: »متاسفانه دوستان ما در پتروشیمی ها 
روزگار مطلوب ما صنایع پایین دستی که مستقیم از 
بورس خرید می کردیم و در حال توسعه بودیم را 
برنتافتند. به تدریج شاهد نوسان و کاهش چشمگیر 
در حجم عرضه ها بودیم که البته در این روند گناه 
اعالم شود  بورس  به  نیست و هرآنچه  بورس  از 

روی میز فروش قرار می گیرد. 
با  ایران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو 
بیان اینکه این اتفاق با ورود دالر 4200 تومانی 
به اقتصاد به عنوان ارز رسمی شدت گرفت، افزود: 
»در کمال تاسف به دلیل به صرفه بودن خرید مواد 
اولیه به مبنای دالر 4200 تومانی در بورس کاال، به 
ما صنایع پایین دست به اندازه نیازمان مواد نمی رسد 
اما 2 ساعت بعد از معامالت، واسطه ها به ما زنگ 
می زنند و پیشنهاد فروش همان مواد اولیه ای که ما 
به آن را در تاالر دسترسی پیدا نکردیم با نرخ روز 
دالر اعالم می کنند. وی خاطرنشان کرد: این است 
قصه پرغصه ما که در این بین، برخی ها با اهداف 
خاص مشکالت را گردن سایت بهین یاب و بورس 

کاال می اندازند اما ایراد کار جای دیگری است. 
 

جلسه مشترک وزیران نفت و صنعت
نساجی  صنایع  انجمن  مدیره  هیئت  عضو  این 
قیمت ها  محاسبه  روند  ادامه  »از  گفت:  ایران 
براساس دالر 4200 تومانی در بورس کاال تعجب 
می کنم زیرا به تازگی در جلسه ای که با حضور بیژن 
زنگنه وزیر نفت و محمد شریعتمداری وزیر صنعت 

برگزار شد، تقریبا همه صنعتگران از باالدستی و 
پایین دستی از فساد و رانت ناشی از 2 نرخی بودن 
تا  باید  اینکه  با بیان  نرخ ارز گالیه کردند.« وی 
بازار  ارز  با  به امروز قیمت کاالها در بورس کاال 
ثانویه محاسبه می شد، افزود: »از طرفی عنوان شد 
که رئیس جمهوری اختیار کامل تصمیم های حوزه 
پتروشیمی ها را در تولید و توزیع و... مستقیم به وزیر 
نفت واگذار کرده است که با توجه به تجربه و سابقه 
کاری وی در حوزه نفت به نظر می رسد با بسیاری 
از مشکالت آشنا بوده و برای حل آنها قدم های 

مثبتی بر خواهد داشت.«
صنعت  اولیه  مواد  تامین  اوضاع  درباره  شیبانی 
نساجی از بورس پیش از دالر 4200 تومانی، گفت: 
»اوضاع به مراتب بهتر بود و می توان ادعا کرد اکثرا 
مشکلی در تامین مواد اولیه نداشتیم.« عضو هیئت 
نمایندگان اتاق بازرگانی ایران یادآورشد: زمانی که 
همه می دانند قیمت واقعی ارز 4200 نیست، عرضه 
کاال براساس دالر 4200 عمال حکم دریافت ارز 
زمینه  که  است  مشخص  دارد؛  را  تومانی   4200
حضور واسطه ها به هر طریقی در معامالت فراهم 
می شود.  وی اضافه کرد: بدین ترتیب، مزیتی که 
قرار بود نصیب تولیدکننده شود، در عمل به واسطه ها 
می رسد و تولیدکننده و مصرف کننده نهایی باید 

براساس همان نرخ واقعی دالر خرید کنند.
 

ایرادات بهین یاب باید برطرف شود
نساجی  صنایع  انجمن  مدیره  هیئت  عضو  این 
تولیدکنندگان  پتروشیمی  حوزه  در  گفت:  ایران 
یاب«  »بهین  سامانه  سهمیه  براساس  واقعی 
سایت  این  اما  می کنند،  خرید  بورس  طریق  از 
اشکاالتی دارد که باید اصالح شود. عضو هیئت 
نمایندگان اتاق بازرگانی ایران افزود: در سال های 
اخیر اطالعات این سایت نیز با تالش کارشناسان 
پروانه های  مبنای  بر  و  کشور  سراسر  در  صنعت 
بهره برداری و فهرست پرداخت بیمه ها، قبض برق 

و مالیات بر ارزش افزوده تکمیل شده است. 
این  اطالعاتی  مشکالت  کرد:  تاکید  شیبانی 
سایت باید حل شود نه آنکه یک باره روی آن یک 
خط قرمز کشید. وی اضافه کرد: »متاسفانه شواهد 
نشان می دهد برخی دوستان با اعالم ایراد از سایت 

بهین یاب به دنبال فروش محصوالت پتروشیمی 
در خارج از بورس هستند که بارها گفته ایم این 
تالش ها و اقدامات به صنعتگر واقعی لطمه وارد 

خواهد کرد.«
در  محصوالت  روزی  »اگر  داد:  ادامه  شیبانی 
بورس عرضه نشود، واحدهای تولیدی توان امضای 
قرارداد با پتروشیمی ها را نخواهند داشت و مرجعی 
برای تعیین قیمت ها باقی نمی ماند؛ ضمن آنکه 
مشخص نمی شود قیمت ها چگونه و مشکالت 
از کجا نشات می گیرد. وی بیان داشت: اما امروز 
به واسطه شفافیت بورس کاال به سرعت می توان 
بازار  تنظیم  برای  و  یابی کرد  ریشه  را  معضالت 

تصمیم گرفت. 
 

قیمت محصوالت پتروشیمی
باید واقعی شود

ایران  بازرگانی  اتاق  نمایندگان  هیئت  عضو 
بازار عرضه محصوالت  بهبود  راهکارهای  درباره 
پتروشیمی نیز گفت: تقویت بورس کاال در حوزه 
عرضه مواد اولیه، ضروری است. این عضو هیئت 
مدیره انجمن صنایع نساجی ایران افزود: اگرچه در 
هر بازاری مشکالتی وجود دارد اما امروز در شرایط 
سخت اقتصادی، باید همه به این باور برسیم که 
در یک قایق نشسته ایم، دولتی و خصوصی فرقی 
را  همه  بیفتد،  کشور  برای  اتفاقی  اگر  کند،  نمی 

تحت تاثیر قرار می دهد.  
قیمت  می دانیم  همه  وقتی  داد:  ادامه  شیبانی 
نرخ  است،  آزاد  بازار  دالر  براساس  کاالها  واقعی 
4200 تومان حاصلی جز تالطم و تقاضای کاذب 
نخواهد داشت، بنابراین باید قیمت کاالها واقعی 
در  قیمت ها  شدن  واقعی  کرد:  اضافه  وی  شود. 
در  تعادل  ایجاد  باعث  خود  به  خود  کاال  بورس 
می شود.  تولید  اولیه  مواد  مناسب  تامین  و  بازار 
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: 
از صنایع باالدست نیز انتظار است تا به تامین نیاز 
واقعی واحدهای داخلی اقدام کنند. شیبانی گفت: 
اگر امکان خرید مواد اولیه به صورت اعتباری از 
از مشکالت ما  بورس کاال فراهم شود، بسیاری 
حل خواهد شد که البته در این زمینه بانک ها باید 

کمک بیشتری به ما کنند.
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کفپـوش،  بین المللـی  نمایشـگاه  دهمیـن 
وابسـته،  صنایـع  و  ماشـینی  فـرش  موکـت، 
شـهریورماه  هجدهـم  تـا  پانزدهـم  روزهـای 
بین المللـی  نمایشـگاه های  دائمـی  محـل  در 
ایـن  افتتاحیـه  مراسـم  شـد.  برگـزار  تهـران 
نمایشـگاه بـا حضـور مهنـدس قبـادی عضـو 
هیئـت مدیـره و سرپرسـت شـرکت سـهامی 
جمهـوری  بین المللـی  نمایشـگاه های 
محرابـی  مهنـدس  خانـم  ایـران؛  اسـالمی 
وزارت  پوشـاک  و  نسـاجی  دفتـر  مدیـرکل 
گلنـار  خانـم  تجـارت؛  و  معـدن  صنعـت، 
امـور  در  صنعـت  وزیـر  مشـاور  نصرالهـی 
از  تعـدادی  همچنیـن  و  پوشـاک،  و  نسـاجی 
نماینـدگان تشـکل های نسـاجی کشـور انجام 
گرفـت. در ایـن نمایشـگاه، تعداد 95 شـرکت 

کشـورهای  از  خارجـی  شـرکت   2 و  داخلـی 
تایـوان و ترکیـه در فضـای نمایشـگاهی بـه 
سـالن های  در  و  مترمربـع   27,000 وسـعت  
A25 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 و 27 و همچنیـن 
نمایشـگاه های  دائمـی  محـل  بـاز  فضـای 

یافتنـد. حضـور  تهـران  بین المللـی 
اجرایـی  سـتاد  رئیـس  کاشـفی فرد  داود 
پـوش،  کـف  بین المللـی  نمایشـگاه  دهمیـن 
وابسـته  صنایـع  و  ماشـینی  فـرش  موکـت، 
فرش هـای  انـواع  نمایشـگاه  ایـن  در  گفـت: 
وابسـته،  تجهیـزات  و  صنایـع  ماشـینی، 
واحدهـای تولیدکننـدگان نـخ، انـواع پارکـت، 
واحدهـای طراحـی فـرش، دسـتگاه های خـط 
و  قطعـات  موکـت،  کفپـوش،  انـواع  تولیـد، 
ماشـین آالت مربوطـه، مواداولیـه و همچنیـن 

ایـن  خدمـات  و  تولیـد  عرضـه  در  نـوآوری 
اسـت.  شـده  گذاشـته  نمایـش  بـه  حـوزه 
و  جشـنواره  برگـزاری  کـرد:  اضافـه  وی 
کارگاه هـای آموزشـی طراحی فرش ماشـینی، 
بازیافـت فـرش و کفپـوش، نـخ فـرش و مواد 
اولیـه، برگزاری نشسـت هم اندیشـی روسـای 
دو  حضـور  بـرای  هماهنگـی  و  اتحادیه هـا 
برخـی  خارجـی  بازرگانـی  و  تجـاری  هیئـت 
نمایشـگاه  دهمیـن  جانبـی  برنامه هـای  از 
بین المللـی کفپـوش، موکـت، فـرش ماشـینی 

اسـت. بـوده  وابسـته  و صنایـع 
بهـره وری  افزایـش  همچنیـن  کاشـفی فرد 
تولیـد، توجـه بـه توسـعه ایـن صنعـت، یافتن 
بازارهـای جدیـد صادراتی، افزایـش صادرات، 
تجهیـزات  و  صنایـع  نوین تریـن  بـا  آشـنایی 

بیشتر داخلی و کمتر بین المللی
گزارشی از دهمین نمایشگاه بین المللی کفپوش، موکت و فرش ماشینی تهران

گـزارش

افتتاحیه دهمین نمایشگاه بین المللی کفپوش، موکت و فرش ماشینی تهران، 1397/6/15
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گزارش

کفپـوش  و  موکـت  ماشـینی،  فـرش  صنعـت 
مسـئوالن  توجـه  اشـتغال زایی،  جهـان،  در 
رفتـن  بـاال  و  افزایـش  و  صنعـت  ایـن  بـه 
علمـی  عمومـی،  دانـش  و  اطالعـات  سـطح 
بازدیدکننـدگان را مهم تریـن اهـداف  و فنـی 

برگـزاری ایـن نمایشـگاه بیـان کـرد.

صـادرات فـرش ماشـینی 60 درصد 
نسـبت بـه پارسـال افزایش دارد

وزارت  پوشـاک  و  نسـاجی  دفتـر  مدیـرکل 
صنعـت، معـدن و تجـارت در حاشـیه مراسـم 
فـرش  صـادرات  گفـت:  نمایشـگاه  افتتاحیـه 
 60 امسـال  نخسـت  ماهـه   4 در  ماشـینی 
پارسـال  مشـابه  زمـان  بـه  نسـبت  درصـد 
افسـانه  مهنـدس  اسـت.  داشـته  افزایـش 
محرابـی افـزود: پارسـال 97 میلیـون دالر در 
4 ماه نخسـت سـال صـادرات فرش ماشـینی 
داشـتیم کـه این رقم در زمان مشـابه امسـال 
بـه 152 میلیـون دالر رسـیده اسـت. وی بـا 
ماشـینی  فـرش  زمینـه  در  اینکـه  بـه  اشـاره 
رتبـه هفتـم دنیـا را دریافت کردیم و پارسـال 
380 میلیـون دالر صـادرات داشـتیم، افـزود: 
فـرش  تولیـدی  واحـد   996 حاضـر  حـال  در 

ماشـینی در کشـور فعـال اسـت.
محرابـی اضافـه کـرد: 865 واحـد تولیـدی 
بیـدگل و کاشـان  آران و  فـرش ماشـینی در 
فعالیـت می کننـد کـه در واقـع 86 درصد این 
و  اسـت  فعـال  اصفهـان  اسـتان  در  صنعـت 
اسـتان های یـزد، مازنـدران، خراسـان رضوی 
و آذربایجـان در رتبه هـای بعـدی قـرار دارند. 
وی افـزود: 28 هـزار نفـر در صنعـت فـرش 
ماشـینی مشـغول به کار هسـتند کـه 18 هزار 

نفـر آنهـا در اسـتان اصفهـان مشـغولند.
رقبـای  چیـن  و  ترکیـه  افـزود:  محرابـی 
اصلـی مـا در صنعـت فـرش ماشـینی هسـتند 
کـه البتـه صـادرات خوبی نیـز به کشـور چین 
یکـی از رقبـای مـا در صنعـت فرش ماشـینی 
پوشـاک  و  نسـاجی  دفتـر  مدیـرکل  داشـتیم. 
در  گفـت:  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزارت 
زمینـه صنعـت فرش ماشـینی از نظـر فناوری 

علیرضا حائری محرابی،  افسانه  نصرالهی،  گلنار 

افسانه محرابی، عباس قبادی، داود کاشفی
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و طراحـی در دنیـا بـه روز هسـتیم. وی تاکیـد 
ایـن  اولیـه  مـواد  درصـد   70 تـا   65 کـرد: 
صنعـت وارد می شـود و چـون 50 هـزار ُتـن 
از پلی اکریـل پیشـتر در داخـل تولیـد و تامین 
می شـد، در حـال حاضر از سـه کشـور ترکیه، 

وارد می کنیـم. آلمـان و چیـن 

ماشـینی  فـرش  صـادرات  ارزش 
امسـال به 500 میلیون دالر می رسـد

تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزیـر  معـاون 
نیـز گفـت: ظرفیـت تولیـد کشـور در بخـش 
حـدود  سـاالنه  ماشـینی،  فـرش  صنعـت 
حـدود  کـه  اسـت  مربـع  متـر  میلیـون   120
تولیـد  کشـور  در  آن  مترمربـع  میلیـون   80
می شـود. عبـاس قبـادی افـزود: 50 میلیـون 
مترمربـع از تولیـدات فرش ماشـینی در داخل 
کشـور اسـتفاده می شـود و بقیـه آن بـه سـایر 
کشـورها صـادر می گـردد. وی بـا اشـاره بـه 
اینکـه صنعـت فـرش ماشـینی یکـی از صنایع 
ارزآور اسـت کـه خیلـی به آن توجه نمی شـود 
افـزود: در دنیـا در زمینـه ایـن صنعـت حرفی 
بـرای گفتـن داریـم بـه گونـه ای که پارسـال 
فـرش  صـادرات  ارزش  دالر  میلیـون   350
ماشـینی بـوده اسـت کـه امیدواریـم امسـال 

ایـن رقـم بـه 500 میلیـون دالر برسـد.
رئیـس هیئـت مدیـره و مدیر عامل شـرکت 
مـادر تخصصـی بازرگانـی دولتی ایـران گفت: 
دهمیـن  در  خارجـی  و  داخلـی  شـرکت   100
نمایشـگاه بین المللـی موکـت، پارکت و فرش 
ماشـینی حضور دارند و دو شـرکت از ترکیه و 
تایـوان نیـز در این نمایشـگاه شـرکت کردند. 
قبـادی در ادامـه تاکید کـرد: در تخصیص ارز 
و ورود مـواد اولیـه برای تولید فرش ماشـینی، 
از  تولیدکننـدگان  دارد کـه  مشـکالتی وجـود 
ایـران در زمینـه  آن گلـه دارنـد. وی گفـت: 
تولیـد فـرش ماشـینی جـزو چنـد کشـور اول 
دنیاسـت کـه از نظر نقشـه، طراحـی و کیفیت 
کار بسـیار فوق العـاده اسـت و نبایـد بـه دلیل 
یـک سـری بوروکراسـی اداری ایـن صنعت با 

چالـش مواجه شـود.
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بدموقع تعطیلی 
گفتنـی اسـت دهمیـن نمایشـگاه بین المللی 
تهـران  ماشـینی  فـرش  و  موکـت  کفپـوش، 
برگـزار شـد کـه در کنـار کاهـش  در حالـی 
شـرکت کنندگان  تعـداد  درصـدی   25 حـدود 
شـرکت های  از  تعـدادی  مشـارکت  عـدم  و 
موکـت  و  ماشـینی  فـرش  حـوزه  سرشـناس 
جمعـه  روز  نابه هنـگام  تعطیلـی  کشـور، 
برگـزاری  دلیـل  بـه  شـهریورماه   16
روسـیه  ایـران،  کشـورهای  سـران  اجـالس 
نمایشـگاه  برگـزاری  حـدودی  تـا  ترکیـه،  و 
عمـال  و  داد  قـرار  خـود  تحت الشـعاع  را 
فرصتـی کـه می توانسـت تعطیلـی روز جمعـه 
نمایشـگاه  بازدیدکننـدگان  افزایـش  بـرای 
رفـت.  دسـت  از  باشـد،  داشـته  دنبـال  بـه 
همچنیـن همیـن جابجایـی زمانی مشـکالتی 
از  عمدتـا  کـه  شـرکت کنندگانی  بـرای  را 
شـهرهای غیـر از تهـران در نمایشـگاه حاضر 
بودنـد، در زمینـه تحویـل غرفـه و بازگشـت 
دوره هـای  در  اسـت  امیـد  کـه  نمـود  ایجـاد 
الزم  پیش بینی هـای  نمایشـگاه،  بعـدی 
تـا  گیـرد  اتفاقاتـی صـورت  چنیـن  مـورد  در 
همچنیـن  و  نمایشـگاه  شـرکت کنندگان 
متضـرر  حیـث  ایـن  از  برگـزاری  مجـری 

نشـده و اعتبـار ایـن رویداد خدشـه دار نشـود. 
بعـدی،  دوره هـای  بـرای  دارد  جـا  همچنیـن 
جـذب  بـرای  بیشـتری  تبلیغـات  و  بازاریابـی 
تـا  گیـرد  صـورت  خارجـی  شـرکت کنندگان 
گـردد. پررنگ تـر  نمایشـگاه  بین المللـی  بعـد 

گفتنــی اســت صنعــت فــرش ماشــینی 
صنعــت  در  تاثیرگــذار  صنایــع  از  یکــی 
نســاجی کشــور اســت کــه در ســال های 

اخیــر رشــد و توســعه مناســبی داشــته و تنهــا 
ــش از  ــدگل بی ــان، آران و بی ــه کاش در منطق
هــزار واحــد تولیدکننــده فــرش ماشــینی 
ایجــاد شــده و ایــن منطقــه بــه قطــب تولیــد 
ــه  ــی منطق ــور و حت ــول در کش ــن محص ای
تبدیــل شــده اســت. صنعــت فــرش ماشــینی 
حــدود 50 درصــد از ارزش صــادرات ســالیانه 
ــه خــود اختصــاص داده  ــع نســاجی را ب صنای
ــه در  ــبی ک ــتغال زایی مناس ــر اش ــالوه ب و ع
ــدود 350  ــاالنه ح ــرده، س ــاد ک ــور ایج کش

ــراه دارد. ــه هم ــون دالر ارزآوری ب میلی
فــرش  صنعــت  نصب شــده  ظرفیــت 
ماشــینی در کشــور بالــغ بــر 120 میلیــون 
ــه 80  ــالیانه آن ب ــد س ــت و تولی ــع اس مترمرب
میلیــون مترمربــع می رســد کــه حــدود 50 
میلیــون مترمربــع آن در داخــل کشــور مصــرف 
ــارت دیگــر، مصــرف ســرانه  ــه عب می شــود. ب
فــرش ماشــینی در کشــور حــدود 2،3 مترمربــع 
ــی  ــه بازارهــای جهان ــز ب ــازاد آن نی اســت و م
تامیــن  صــورت  در  کــه  می شــود  صــادر 
نقدینگــی مــورد نیــاز و تســهیل تجــارت 
ــا مــرز 100  خارجــی، امــکان تولیــد ســاالنه ت
میلیــون مترمربــع و صــادرات 50 میلیــون 

ــت. ــن نیس ــع دور از ذه مترمرب
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و  خودتان  سوال،  اولین  عنوان  به 
شرکت فرش عرش را برای خوانندگان 

مجله معرفی بفرمایید.
شرکت  مدیرعامل  صادقی  عبداله  اینجانب 
پارسیس  گستر  فرآیند  نیک  بازرگانی  تولیدی 
با نام تجاری فرش عرش هستم. شرکت مذبور 
در سال 1388 تاسیس و در سال 1390 شروع 
سبقه  بخواهم  اگر  ولی  است؛  کرده  تولید  به 
کنم  بیان  را  کار  این  در  بنده  شالوده  و  اصلی 
باید برگردم تقریبا به 30 سال پیش که در بازار 
مغازه  باب  یک  قزوین  شهر  فرش فروش های 
داشتم و پا به این عرصه گذاشتم. در آن زمان با 
شرکت های محدودی که تولید داشتند همکاری 
فرش  با  توانستم  کمی  زمان  طی  و  می کردم 
سال  چند  گذشت  از  بعد  شوم.  مانوس  و  آشنا 
بازار  به سمت  باز  تهران  به سمت  مهاجرت  با 
فعالیت های  با  شد  مقارن  که  کردم  پیدا  سوق 
ذهنم  از  تولید  فکر  همزمان  و  کاری  بیشتر 
خارج نمی شد که پس از مشورت های گوناگون 
گام  این صنعت،  و زحمت کشان  با متخصصین 
اول را در راستای بازرگانی و شناخت بازارهای 
تجربیات  کسب  از  پس  و  برداشتم  گوناگون 
پا  گوناگون،  افکار  و  سالیق  زمینه  در  مختلف 
 12 با  در حال حاضر،  و  نهادم  تولید  به عرصه 

دستگاه مشغول به تولید هستم.

فرش  بازار  وضعیت  حاضر،  حال  در 
از  آیا  و  است  صورت  چه  به  ماشینی 
شرایط تولید و فروش رضایت دارید؟ 

اگر از وضعیت کلی بازار بخواهم صحبت کنم، 
از شرایط  پیدا شود که راضی  نکنم کسی  فکر 

فعلی باشد که البته عوامل آن هم مشخص است 
و اصلی ترین عامل آن نیز حمایت نکردن دولت 
مادر  صنایع  از  یکی  عنوان  به  صنعت  این  از 
آن می شناسد، می باشد.  با  را  ما  دنیا  که  کشور 
گزینه بعدی پایین آمدن توان سرمایه ای مردم 
به دلیل گران شدن فرش است که علت آن هم 
افزایش قیمت مواد اولیه و یا در دسترس نبودن 
آن است. ولی اگر بخواهم از تولید فرش عرش 
که  مشکالتی  تمام  با  کنم  عرض  شما  خدمت 
از  استفاده  با  توانسته  این مجموعه  دارد،  وجود 
مردم،  سالیق  کسب  مختلف،  مشاوران  دانش، 
را  تولید  ظرفیت  حتی  دیگر  عوامل  و  نوآوری 

باال برده و دست به افزایش نیرو بزند.

سیاست های ارزی اخیر چه تاثیراتی 
را بر فرآیند کاری شرکت شما گذاشته 

است؟
زیرا همان گونه که  اثری منفی داشته است. 

باشد،  اولیه  باید مواد  بیان شد  در قسمت قبلی 
آن هم با کیفیت مرغوب تا ما هم بتوانیم تولید 
تامین  عدم  و  باشیم  داشته  کیفیت  با  و  پایدار 
نتوانیم کار پایدار،  اولیه باعث می شود که  مواد 

با ثبات و خیال راحت داشته باشیم.

فعلی،  مشکالت  از  رفت  برون  برای 
و  دولت  سوی  از  باید  اقداماتی  چه 

مسئوالن کشور انجام گیرد؟
این سوال چیزی نیست که بتوان در یک خط 
تمام  به  مربوط  چون  کرد  بیان  صفحه  یک  یا 
تولیدکنندگان  مختص  نه  و  است  ایران  جامعه 
فرش و تنها می توان گفت دولت در مرحله اول 
با  خالق،  قوی،  اختصاصی  تیم  یک  می تواند 
بتواند کل جامعه  تا  باشد  تعهد و کارآمد داشته 

را از این بحران نجات دهد.

تحریم ها  مجدد  آغاز  به  توجه  با 
چه  مسئله  این  آینده،  هفته های  ظرف 
خواهد  شما  کاری  فرآیند  بر  تاثیراتی 

گذاشت؟
باید دید دولت ما چه تصمیمی برای مقابله با 
تاثیرات  بعد  تا  این تهدیدات و تحریم ها گرفته 

آن بر فعالیت کاری ما مشخص شود.

برای  را  راهبردهایی  چه  شرکت شما 
عبور از شرایط کنونی اقتصاد کشور در 

نظر گرفته است؟
و  نوآوری  اندیشه،  فکر،  با  همراه  تولید 
همکاری بین تمامی اجزای کارکنان و مدیران 

سطح باال.

تولید همراه با فکر، اندیشه و نوآوری
گفتگوی ماهنامه با آقای عبداله صادقی مدیرعامل شرکت تولیدی بازرگانی 

نیک فرآیند گستر پارسیس )فرش عرش(
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قدیمی تریـن  از  یکـی  نسـاجی  صنعـت 
سـال های  طـی  کـه  اسـت  کشـور  صنایـع 
دچـار  نـخ  بی رویـه  ورود  دلیـل  بـه  گذشـته 
مشـکل اساسـی شـد به صورتـی کـه تنها 30 
درصـد واحدهـای تولیـد آن هـم بـا ظرفیـت 
پاییـن بـه کار خـود ادامـه دادنـد و امـروز نیز 
بـه دلیـل نوسـانات ارزی و مشـکل در تامیـن 
مـواد اولیـه ضربه هـای نهایـی بـر پیکـر نیمه 

می شـود. زده  صنعـت  ایـن  جـان 
ورود  دلیـل  بـه  گذشـته  سـال های  طـی 
بی رویـه نـخ و پارچـه بـه کشـور بسـیاری از 
واحدهـای نسـاجی کشـور روبـه تعطیلی رفت 
و کار بـه جایی رسـید کـه واحدهـای تولیدی 
برجسـته کشـور از جملـه »مشـهد نـخ« با 26 
سـال فعالیـت خـرداد سـال گذشـته تعطیـل و 
ادامـه  واحـد  ایـن  احیـای  بـرای  پیگیری هـا 
دارد.  صنعـت نسـاجی بـرای فعالیـت خـود به 
مـواد اولیـه ای از جمله پنبـه، الیـاف اکریلیک 
ایـن  کـه  دارد  نیـاز  شـیمیایی  رنگ هـای  و 
و  نمی شـوند  دولتـی  ارز  مشـمول  کاالهـا 
نوسـان ارز باعـث شـده تـا قیمـت مـواد اولیه 
ایـن بخـش افزایـش زیـادی داشـته باشـد و 
طبیعـی اسـت ایـن اقـدام در محصـول نهایی 
موجـب  نهایـت  در  و  گذاشـته  تاثیـر  نیـز 
بـازار  در  پارچـه  و  پوشـاک  قیمـت  افزایـش 

 . می شـود

صنعت نساجی می تواند رونق گیرد 
نسـاجی  انجمـن  عضـو  رابطـه  همیـن  در 
صنعـت  فعلـی  وضعیـت  خصـوص  در  ایـران 
نسـاجی خراسـان رضـوی بـه خبرگـزاری مهر 

اظهـار کـرد: بـا توجـه بـه بـاال رفتـن قیمـت 
دالر دیگـر قاچـاق کاال توجیه پذیـر نیسـت و 
ایـن افزایـش قیمـت دالر به نفـع تولید داخلی 
و صادرات کشـور شـده اسـت. در گذشـته هر 
چقـدر دولت هـا سـعی در جلوگیـری از قاچـاق 
کاال داشـتند ولـی عمـال موفـق نبودنـد ولـی 
اکنـون بـا قیمت هـای جدیـد ارز خـود به خود 

جلـوی قاچـاق گرفته شـده اسـت.
غالمعلـی رخصـت افـزود: یکی از مشـکالت 
تـورم  بحـث  کشـور  نسـاجی  صنعـت  فعلـی 
ایجاد شـده اسـت که باعث دلسـردی پرسـنل 
و قشـر کارگری شـده اسـت که دولـت باید با 
حمایت هایـی بیمـه ای از ایـن قشـر در مقابل 
تورم افسـار گسـیخته حمایـت کنـد. همچنین 
دولـت در ایـن حـوزه بـا حمایـت از کارفرما و 
کارگـر و حـذف حـق بیمـه کارگـری کمـک 
تولیدکننـدگان  بـه  می توانـد  خوبـی  بسـیار 
داشـته باشـد. وی ادامـه داد: اگـر دولـت بـه 
دنبـال ایجـاد اشـتغال پایـدار اسـت بایـد بـه 
واحدهـای نسـاجی در حـوزه توسـعه خطـوط 
دولتـی  ارز  بـه روز شـدن دسـتگاه ها  و  تولیـد 
بتواننـد  کننـدگان  تولیـد  تـا  دهـد  اختصـاص 

اشـتغال بیشـتری ایجـاد کننـد.
عضـو انجمـن نسـاجی ایـران تصریـح کرد: 
در صنعـت نسـاجی هـر واحـد تولیـدی یـک 
و  می میـرد  روز  یـک  و  می شـود  متولـد  روز 
اینکـه واحـدی تولیـدی تعطیـل شـود بگوییم 
وضعیـت نسـاجی خـراب شـده اسـت درسـت 
نیسـت و در دنیـا هـم از از ایـن قبیـل اتفاقات 
می افتـد. رخصـت تاکید کـرد: مشـکلی که در 
دو مـاه اخیـر بـرای واحدهـای نسـاجی ایجاد 

شـد قوانیـن جدید بـود که دولت وضـع کرد و 
اجرایـی شـدن تبصره بنـد 5 کـه از واحدهای 
مابه التفـاوت  بـود  شـده  خواسـته  تولیـدی 
ارزی کـه دریافـت کـرده بـودن را بـه دولـت 
بدهنـد باعـث بـاال رفتـن قیمـت تمـام شـده 
تولیـد می شـد کـه رایزنی هایـی بـا اسـتاندار و 
رئیـس سـازمان صنعـت و معدن اسـتان انجام 
شـده اسـت تـا ایـن مشـکل رفـع شـود. وی 
در صنعـت  از مشـکالت  دیگـر  یکـی  گفـت: 
دولـت  کـه  اسـت  بانکـی  بهره هـای  نسـاجی 
اگـر در ایـن حـوزه ورود جدی داشـته باشـد و 
وام هایـی بـا بهره هـای پایین را بـه واحدهای 
تولیـدی پرداخـت کنـد ایـن واحدهـا توانایـی 
توسـعه تولیـد و بـه تناسـب آن ایجاد اشـتغال 

کـه نیـاز امـروز کشـور اسـت را دارند.
کـرد:  بیـان  ایـران  نسـاجی  انجمـن  عضـو 
بـا توجـه بـه بـاال رفتـن قیمـت دالر وضعیت 
فعلـی بـه نفع تولیـد و باعـث افزایش صادرات 
مـا خواهد شـد به شـرطی کـه دولت بـا وضع 
قوانیـن و تصمیمـات ناگهانـی به ایـن حرکت 
ضربـه نزنـد. در شـرایط فعلـی و قیمت هـای 
نیسـت  توجیه پذیـر  نیـز  واردات  ارز  بـاالی 
بـاال و  بـا همـت  بایـد  تولیـدی  و واحدهـای 
تـالش بیشـتر از ایـن فرصـت اسـتفاده و بـا 
تولیـد بیشـتر و برنامه ریـزی دقیـق از شـرایط 

فعلـی بـه نفـع تولیـد داخلـی اسـتفاده کننـد.
تامیـن  بـرای  کـرد:  نشـان  خاطـر  رخصـت 
خـوب  دولـت  حمایت هـای  نیـز  اولیـه  مـواد 
کـه  جدیـد  قوانیـن  وضـع  ولـی  اسـت  بـوده 
پشـتوانه کارشناسـی ندارنـد در دو ماهـه اخیر 
مقـداری تولیدکننـدگان را بـا مشـکل مواجـه 

صنعت نساجی، تشنه مواد اولیه 
فعاالن نساجی و پوشاک مطرح کردند
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کـرده کـه امیدواریـم بـا رایزنی هـای مقامات 
اسـتانی بـا دولـت این موضـوع مرتفع شـود تا 
انگیـزه بیشـتری بـه کار و  بـا  تولیدکننـدگان 
فعالیـت بپردازنـد. وی گفـت: در شـرایط فعلی 
کـه بـا افزایـش قیمـت دالر جلـوی قاچـاق و 
واردات گرفتـه شـد می تـوان گفـت 70 درصد 
مشـکالت ایـن حـوزه مرتفع شـده اسـت و در 
ادامـه بـا حمایت هـای دولـت در بحـث بیمه و 
وام هـای بـا بهـره پایین حـال ایـن صنعت در 

کشـور بهتـر نیـز خواهد شـد. 

پوشاک قاچاق در بازار 
اتحادیـه پوشـاک  در همیـن رابطـه رئیـس 
ایـن  وضعیـت  بـه  نیـز  مشـهد  دوختـه 
اشـاره  پوشـاک  و  نسـاجی  صنعـت  روزهـای 
پوشـاک  واردات   96 سـال  گفـت:  و  کـرد 
بـرای اشـخاص حقیقـی ممنـوع بـود و فقـط 
می توانسـتند  شـرکت ها  و  حقوقـی  اشـخاص 
سـال  در  کـه  دهنـد  انجـام  لبـاس  واردات 
جـاری بـه طـور کلـی واردات 1391 قلم کاال 
از جملـه کیـف و کفـش و لبـاس ممنوع شـد. 
بـه  بـا توجـه  افـزود:  مهـدی لسـان طوسـی 
ممنوعیـت واردات، تمـام پوشـاک خارجی که 
در مغازه هـا عرضـه می شـود قاچـاق اسـت و 
مامـوران مبـارزه بـا قاچـاق کاال در صـورت 
مشـاهده کاال را ضبـط و 3 برابر ارزش جنس 
ایـن وجـود در  بـا  جریمـه صـادر می شـود و 
حـال حاضر حـدود 50 درصد پوشـاک موجود 
تشـکیل  قاچـاق  خارجـی  کاالی  را  بـازار  در 
می دهـد. وی ادامـه داد: مشـکل اصلـی حوزه 
نسـاجی در شـرایط فعلـی مـواد اولیـه تولیـد 
واردات  ممنوعیـت  قانـون  شـامل  کـه  اسـت 
شـده اسـت کـه اگـر ایـن مشـکل رفع شـود 
بـا توجـه بـه سـال حمایـت از کاالی ایرانـی 
بـا  از سـال گذشـته  تولیـدی کـه  واحدهـای 
بودنـد  شـده  تولیـد  وارد  بیشـتری  انگیـزه 

دوبـاره کار را از سـر خواهنـد گرفـت.
مشـهد  دوختـه  پوشـاک  اتحادیـه  رئیـس 

بیـان کـرد: واردات مـواد اولیـه بـرای ادامـه 
حیـات واحدهـای تولیـدی و صنایـع نسـاجی 
مـا بسـیار ضـروری اسـت و اگـر این مشـکل 
در  بیشـتری  اشـتغال  شـاهد  شـود  مرتفـع 
بـه  توجـه  بـا  بـود.  خواهیـم  پوشـاک  حـوزه 
اینکـه خطـوط تولیـدی کارخانجـات نسـاجی 
در  دولـت  بایـد  اسـت  فرسـوده شـده  کشـور 
دسـتگاه ها  کـردن  بـه روز  و  نوسـازی  جهـت 
بـا  بـه کارخانجـات کمـک کنـد و همچنیـن 
ایجـاد امنیـت اقتصـادی ورود سـرمایه گذاران 

کنـد. تسـهیل  نیـز  را  خارجـی 

دولت از صنعت نساجی حمایت کند 
دبیـر خانـه صنعـت و معدن خراسـان رضوی 
بـه  واردات  گذشـته  سـال  دو  در  گفـت:  نیـز 
شـدت بـه صنایـع نسـاجی کشـور آسـیب زد 
در  ولـی  شـد  کارخانجـات  تعطیلـی  باعـث  و 
دو مـاه اخیـر بـا واقعـی شـدن نـرخ ارز ایـن 
هرچنـد  شـد  مرتفـع  خـود  بـه  خـود  مشـکل 
شـیب  بـا  بایـد  ارز  نـرخ  شـدن  واقعـی  ایـن 
ابراهیمـی  فیـروز  می شـد.  انجـام  مالیم تـری 

گفـت: بایـد تهدیـد بـه وجـود آمـده را تبدیل 
بـه فرصـت کنیـم و دولـت بـا اختصـاص ارز 
بـرای واردات مـواد اولیـه بـه افزایـش تولید و 
بـه تبـع آن افزایـش اشـتغال کمـک کند. وی 
ادامـه داد: در دو سـال گذشـته دو واحد بزرگ 
تولیـدی نسـاجی اسـتان تعطیـل شـده بود که 
اخیـرا بـا تغییـر مدیریـت هـر دو دوبـاره بـه 
قبـل  از  بهتـر  و  انـد  بازگشـته  تولیـد  چرخـه 

فعالیـت هسـتند. مشـغول 
دبیـر خانـه صنعت و معـدن خراسـان رضوی 
نیازسـنجی  بـه  اقـدام  بایـد  ادامـه داد: دولـت 
کنـد و مـواد اولیـه مـورد احتیـاج صنایـع را بـا 
و  کنـد  وارد  کارخانجـات  بـرای  رسـمی  نـرخ 
بـر فـروش محصـول آنهـا نیز نظـارت کنـد تا 
مشـکلی در عرضـه محصـوالت در بـازار نیـز 
بـه وجـود نیایـد. حـال در این شـرایط بـا توجه 
بـه افزایـش نـرخ دالر و عـدم صرفـه قاچـاق 
بـه  بایـد  دولـت  کشـور  داخـل  بـه  پوشـاک 
چرخـه حمایـت از واحدهای نسـاجی بـه عنوان 
صنعـت مادر حـوزه تولید پوشـاک وارد شـده و 

بـه حمایـت از تولیـد داخلـی بپـردازد.
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رئیـس پارلمـان بخش خصوصـی در نامه ای 
اشـاره  بـا  رئیس جمهـوری  اول  معـاون  بـه 
بـرای  بانکـی  سیسـتم  محدودیت هـای  بـه 
اصالحاتـی  خواسـتار  پـول،  نقل و انتقـاالت 
شـد.  ارزی  پیمان سـپاری  طـرح  اجـرای  در 
مرکـزی  بانـک  جدیـد  دسـتورالعمل  مطابـق 
همـه صادرکننـدگان بایـد ظـرف مـدت سـه 
بازگرداننـد.  بـه کشـور  را  ارز صادراتـی  مـاه 
فعـاالن اقتصـادی ضمـن انتقاد بـه اینکه این 
بـازه زمانـی بـا توجـه بـه ماهیـت و شـرایط 
پیشـنهادهای  اسـت،  محـدود  کاال  فـروش 

اعـالم کرده انـد. مـورد   8 در  را  خـود 
رئیـس پارلمـان بخش خصوصی در سـومین 
نامـه خـود طـی دو هفتـه گذشـته بـه معـاون 
بخـش  پیشـنهادهای  رئیس جمهـوری،  اول 
پیمـان  را در مـورد اجـرای طـرح  خصوصـی 
غالمحسـین  کـرد.  اعـالم  ارزی  سـپاری 
بـه  اشـاره  ضمـن  نامـه،  ایـن  در  شـافعی 
محدودیت هـای سیسـتم بانکـی کشـور بـرای 
نقـل و انتقـاالت کارآمد پولی از یکسـو و نبود 
بسـتر الزم بـرای اجـرای دسـتورالعمل طـرح 
پیمان سـپاری ارزی از سـوی دیگـر، خواسـتار 
اعمـال اصالحاتـی در ایـن طـرح بـا ارائـه 8 
پیشـنهاد شـد. نامـه نـگاری بخـش خصوصی 
و اعمـال نشـدن پیشـنهادهای ایـن بخـش از 
سـوی سیاسـت گذاران بـه داسـتانی تکـراری 
تبدیل شـده اسـت. تنهـا در همیـن یک مورد 
تـا  ابتـدای هفتـه  از  ارزی(،  )پیمـان سـپاری 
کنـون 4 نامـه از سـوی بخـش خصوصـی به 
مقامـات مسـوول دولتـی نوشـته شـده اسـت. 
ادامـه  همچنـان  ارزی  بخشـنامه های  صـدور 

دارد. تصمیـم جدیـد سیاسـت گـذاران بـرای 
صادرکننـدگان، پیمـان سـپاری ارزی و ملـزم 
کـردن آنهـا بـرای بازگردانـدن ارز حاصـل از 
صـادرات طـی مـدت زمـان سـه ماهه اسـت. 
معاونـت  سرپرسـت  گذشـته  هفتـه  اواخـر 
رئیـس  بـه  نامـه ای  مرکـزی  بانـک  ارزی 
گمـرک ایـران نوشـته بـود کـه محتـوای آن 
کـه صادرکننـدگان  بـود  ایـن مسـاله  بیانگـر 
فلـزات  و  فـوالد  پتروشـیمی،  محصـوالت 
ارز  ملـزم شـده اند  اینکـه  بـر  رنگیـن عـالوه 
حاصـل از صـادرات خـود را حداکثـر ظرف دو 
مـاه بـه کشـور بازگرداننـد، از آنهـا تعهدنامـه 
محضـری نیـز بـرای بازگشـت ارز حاصـل از 
صـادرات اخذ می شـود. گمـرکات اجرایـی نیز 
از روز پنج شـنبه گذشـته مورخ 14 شهریورماه 
ایـن دسـتورالعمل را اجرایـی کردنـد. امـا این 
از  درصـد   80 تنهـا  صادراتـی  گـروه  سـه 
صـادرات کشـور را به خـود اختصـاص می داد 
و 20 درصـد باقـی مانـده در ایـن نامـه تعیین 
تکلیـف نشـده بودنـد. ایـن 20 درصـد، همان 
غیرنفتـی  پایـه  بـا  کاالهـای  صادرکننـدگان 
بودنـد کـه بخـش خصوصـی واقعی را شـامل 
اقتصـادی  تشـکل های  رو  ایـن  از  می شـوند. 
پیـش از آنکـه تصمیـم جدیدی بـرای این 20 
درصـد گرفتـه شـود و البتـه بنا به درخواسـت 
را  پیشـنهادهایی  کشـور،  تجـارت  متولیـان 

دادند. ارائـه 
ایـن  در  ایـران  صـادرات  کنفدراسـیون 
طـی  شـهریور   17 مـورخ  شـنبه  روز  راسـتا 
معـاون  بـه  خطـاب  جداگانـه ای  نامه هـای 
اول رئیس جمهـور و رئیـس سـازمان توسـعه 

تجـارت ضمن اشـاره بـه تدوین پیـش نویس 
تعهـد  رفـع  اجرایـی  ضوابـط  و  دسـتورالعمل 
ارزی صادرکننـدگان و برگشـت ارز حاصل از 
صـادرات کاال بـه چرخـه اقتصادی کشـور که 
از سـوی معاونـت بانـک مرکزی بـرای اعالم 
کنفدراسـیون  اختیـار  در  تشـکل  ایـن  نظـر 
را  بـود، مخالفـت صریـح خـود  قـرار گرفتـه 
موانـع  ایجـاد  و  تراشـی  مانـع  هرگونـه  بـا 
صـادرات  از  حاصـل  ارز  بازگشـت  حـوزه  در 
ارز  ارائـه  مشـمول  کـه  کاالیـی  درصـد   20
حاصـل از صـادرات در سـامانه نیمـا نیسـتند، 
اعـالم کـرد. در نامـه کنفدراسـیون صـادرات 
رئیـس  خسـروتاج،  مجتبـی  بـه  خطـاب 
سـازمان توسـعه تجـارت، سـه پیشـنهاد ارائه 
اشـاره  ضمـن  اول،  پیشـنهاد  در  بـود.  شـده 
ارزی،  پیمان سـپاری  بـودن  غیرقانونـی  بـه 
عنـوان شـده بـود کـه پیمـان سـپاری ارزی 
بـا  20 درصـد صادرکننـدگان  بـرای  حداقـل 
پایـه غیرنفتـی، ملغـی اعالم شـود. از سـویی 
نامـه،  ایـن  از  قبـل  روز  سـه  حـدود  اگرچـه 
ارز  برگشـت  بـرای  ماهـه   2 زمـان  مـدت 
صادراتـی سـه گـروه کاالیـی نامبـرده تعیین 
شـده بـود، امـا در پیـش نویـس، مـدت زمان 
مانـده  باقـی  درصـد   20 بـرای  ماهـه  سـه 
صادرکننـدگان در نظـر گرفته شـد. از این رو 
در پیشـنهاد دوم عنـوان شـده بـود کـه عمال 
بازگشـت سـه ماهـه ارز برخـی از کاالهـای 
صادراتـی امـکان پذیـر نیسـت و ایـن مـدت 
زمـان بـه بـازه 6 ماهه یـا بیشـتر متناسـب با 
نـوع کاال تغییـر یابـد. در پیشـنهاد سـوم بـا 
اشـاره به مشـکالت ثبـت سـفارش کاال آمده 

۸ پیشنهاد برای بازگشت ارز صادراتی
رئیس پارلمان بخش خصوصی مطرح کرد:

مهر 97، شمــــاره 293 صنعت نساجی و پوشاک28



گزارشخبرنامه

یـا  خـود  صـادرات  مقابـل  در  واردات  بـود: 
واگـذاری اظهارنامـه صادراتـی بـه واردکننده 
ثالـث همزمان بـا تسـهیل کامـل فرآیند ثبت 
موجـود،  بوروکراسـی های  رفـع  و  سـفارش 
شـیوه رفـع تعهـد ارزی صادرکنندگان باشـد. 
امـا نامـه دیگـری نیز بـه اسـحاق جهانگیری 
شـهریورماه   17 تاریـخ  در  و  بـاره  ایـن  در 
سـوی  از  ارزی  سـپاری  پیمـان  درخصـوص 

شـد. ارسـال  کنفدراسـیون 
ایـن  در  صـادرات  کنفدراسـیون  رئیـس 
شـده  ارسـال  نامـه  بـه  اشـاره  ضمـن  نامـه 
بـه خسـروتاج، بـاز هـم بر مسـتثنا شـدن 20 
از  سـنتی  کاالهـای  صادرکننـدگان  درصـد 
پیمـان سـپاری ارزی و بازگشـت ارز حاصـل 
از صـادرات در بـازه زمانـی 3 ماهه و تسـهیل 
در فرآینـد ثبـت سـفارش کاالهـا تاکیـد کرد. 
اگرچـه بـه گفتـه فعـاالن اقتصـادی قـرار بود 
مرکـزی  بانـک  دسـتورالعمل  درخصـوص 
بـرای 20 درصـد صادرکنندگان، روز دوشـنبه 
مـورخ 19 شـهریور تصمیـم نهایـی اتخـاذ و 
دسـتورالعمل صـادر شـود، امـا بانـک مرکزی 
صبـح یکشـنبه 18 شـهریور این دسـتورالعمل 
را صـادر کـرد. دسـتورالعملی کـه شـامل حال 
80 درصـدی و  تمـام صادرکننـدگان اعـم از 
دسـتورالعمل  ایـن  در  می شـد.  درصـدی   20
کلیـه  بـرای  ارزی  سـپاری  پیمـان  تنهـا  نـه 
تمامـی  بلکـه  شـد،  الـزام  صادرکننـدگان 
کاالیـی  گـروه  سـه  حتـی  صادرکننـدگان، 
فلـزات  و  فـوالد  پتروشـیمی،  محصـوالت 
رنگیـن کـه پیـش از ایـن ملـزم بـه بازگشـت 
ارز در مـدت 2 مـاه شـده بودنـد، ملزم شـدند 
طـی مـدت 3 مـاه ارز صادراتـی خـود را بـه 
بنابرایـن  بازگرداننـد.  کشـور  اقتصـاد  چرخـه 
دیگـر  بـار  خصوصـی  بخـش  پیشـنهادهای 
آنچـه  سیاسـت گذار  و  شـد  گرفتـه  نادیـده 
کـه در متـن پیـش نویـس مـد نظر داشـت را 
به عنـوان دسـتورالعمل نهایـی صـادر کـرد. به 
نظـر می رسـد سیاسـت گـذاران صرفـا بـرای 

مشـورت  خصوصـی  بخـش  از  تکلیـف  رفـع 
نظـرات  تصمیم گیری هـا  در  و  می خواهنـد 
ایـن  از  پـس  نمی کننـد.  اعمـال  را  آنهـا 
صـادرات  توسـعه  کمیسـیون  دسـتورالعمل، 
خسـروتاج  بـه  نامـه ای  در  نیـز  ایـران  اتـاق 
نسـبت بـه پیمان سـپاری ارزی و بـازه زمانـی 
مطـرح شـده، ابـراز نارضایتی کرد. امـا ترتیب 
دسـتورالعمل های  ماجـرای  نشـد.  داده  اثـر 
پیمـان سـپاری ارزی صادرکننـدگان بـه اینجا 
ختـم نشـد. روز سه شـنبه مـورخ 20 شـهریور 
در  مرکـزی  بانـک  ارزی  معاونـت  سرپرسـت 
بازرگانـی  اتـاق  در  اقتصـادی  فعـاالن  جمـع 
بـر  اصالحیـه ای  کـه  کـرد  اعـالم  تهـران 
مرکـزی  بانـک  قبـل  روز  دو  دسـتورالعمل 
شـد  صـادر  اصالحیـه،  شـد.  خواهـد  صـادر 
ولـی تغییـر ملمـوس و رضایت بخشـی بـرای 
از  نـه  نداشـت.  دنبـال  بـه  صادرکننـدگان 
معـاف شـدن صادرکننـدگان کاالهای سـنتی 
از پیمـان سـپاری ارزی خبـری بـود و نـه از 
ارز  بازگشـت  زمـان  طوالنی تـر شـدن مـدت 
صادراتـی بـرای ایـن گـروه از صادرکنندگان.
تـالش  همچنـان  خصوصـی  بخـش  امـا 
سیاسـت گذاران  نظـر  بتوانـد  تـا  می کنـد 
غالمحسـین  گذشـته  روز  دهـد.  تغییـر  را 
شـافعی در نامـه خود بـه اسـحاق جهانگیری، 
ضمـن تاکیـد بـر ضـرورت اجتنـاب از صـدور 
بـه  توجـه  بـدون  پیاپـی  بخشـنامه های 
سـازوکارهای اجرایـی آنهـا، با ارائـه 8 راهکار 
خواسـتار اصـالح دسـتورالعمل ابالغـی بانک 
بـه  اشـاره  بـا  نامـه  ایـن  در  شـد.  مرکـزی 
از  18 شـهریور  دسـتورالعمل صـادر شـده در 
سـوی بانـک مرکـزی، آمـده اسـت: »باید به 
ایـن مهـم توجـه شـود کـه دسـتورالعمل های 
اقتصـادی  شـرایط  بـا  نبایـد  شـده  صـادر 
در  باشـد.  تضـاد  در  حاکـم  بسـترهای  و 
شـرایطی کـه سیسـتم بانکی کشـور بـه دلیل 
نقـل  امـکان  شـده،  ایجـاد  محدودیت هـای 
نـدارد، چگونـه  را  پولـی  کارآمـد  انتقـاالت  و 

را  خـود  ارز  صادرکننـدگان  مـی رود  انتظـار 
بـه چرخـه اقتصـاد بازگرداننـد؟ ایـن درحالـی 
اسـت کـه معمـوال فرماندهان در زمـان جنگ 
و تنگ تـر شـدن حلقـه محاصـره، آزادی عمل 
از  تـا  بـه سـربازان خـود می دهنـد  بیشـتری 
محاصـره خـارج شـوند.« در بخـش دیگر این 
اشـاره  بخشـنامه ها  پیاپـی  صـدور  بـه  نامـه 
»بخشـنامه های  اسـت:  آمـده  چنیـن  و  شـده 
پیاپـی کـه هریـک به نحـوی از انحـا، فعالیت 
قـرار  تحت الشـعاع  را  اقتصـاد  واقعـی  بخـش 
می دهنـد، باید حداقل سـازی شـوند تـا فضای 
اقتصـادی،  سیاسـت های  بـه  اعتمـاد  عـدم 
نشـود.«  ایجـاد  جامعـه  در  ارزی  و  تجـاری 
درخصـوص  جهانگیـری  بـه  خطـاب  شـافعی 
چنیـن  ارزی  پیمان سـپاری  بـودن  ناموفـق 
عنـوان کرده اسـت:  »عـدم توفیق بسـیاری از 
طرح هـا، نبـود بسـتر مناسـب در مرحلـه اجـرا 
اسـت. نگاهی به گذشـته طرح پیمان سـپاری، 
دال بـر اثبـات ایـن مسـاله اسـت. بی توجهـی 
دسـتورالعمل ها  اجرایـی  سـازوکارهای  بـه 
ملـی  طرح هـای  می شـود  موجـب  نه تنهـا 
بلکـه ممکـن  بماننـد،  نـاکام  مقـام عمـل  در 
بـارز  مصـداق  بـه  فعلـی،  شـرایط  در  اسـت 
کـه  آنجایـی  و  شـوند  تبدیـل  خودتحریمـی 
تمـام عـزم کارشناسـی و اجرایـی بایـد جـزم 
شـود تـا گره ای از مشـکالت کشـور بـاز کند، 
بـه  می توانـد  دسـت  ایـن  از  بی دقتی هایـی 
و  کالن  رویکردهـای  میـان  شـکاف  تعمیـق 
انحرافاتـی  و  بینجامـد  اجـرا  مکانیسـم های 
دهـد«.  ترویـج  را  صـادرات  قاچـاق  چـون 
نحـوه  بازبینـی  خواسـتار  نامـه  ایـن  در  او 
بازگشـت ارز صادراتـی بـه کشـور شـده و بـا 
توجـه بـه کاسـتی های موجـود، بـه نمایندگی 
طـرح  اجـرای  بـا  ایـران،  بازرگانـی  اتـاق  از 
پیمان سـپاری بـدون حـل و فصـل تنگناهـای 
اسـت.  کـرده  اعـالم  را  خـود  مخالفـت  آن، 
ایـن  اجـرای  بـرای  الـزام  صـورت  در  امـا 
دسـتورالعمل، 8 پیشـنهاد را ارائه کرده اسـت.
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ارز  بازگشـت  زمـان  مـدت  اول:   پیشـنهاد 
حاصـل از صـادرات بـه چرخـه اقتصاد کشـور 
کـه در بنـد )3( دسـتورالعمل مذکـور سـه ماه 
درنظـر گرفتـه شـده اسـت، محـدود بـوده و 
توجـه  بـا  کاالهـا  نیسـت.  اجرایـی  عمـال 
زمـان  فروش شـان،  شـرایط  و  ماهیـت  بـه 
چرخـه  بـه  ارز  بازگشـت  بـرای  را  بیشـتری 
ایـن اسـاس  نیـاز دارنـد. بـر  اقتصـاد کشـور 
 6( متفاوتـی  زمانـی  بازه هـای  اسـت  الزم 
ماهـه، 9 ماهـه و یک سـاله( متناسـب بـا نوع 

شـود. گرفتـه  نظـر  در  کاال 

پیشــنهاد دوم:  اجــرای بنــد )4( دســتورالعمل 
آن،  )الــف(  بخــش  به خصــوص  مزبــور 
شــرایط را بــرای صادرکننــدگان در رفــع 
ــن  ــر ای ــد. ب ــوار می کن ــی دش ــد صادرات تعه
اســاس، پیشــنهاد می شــود صادرکننــدگان 
ــود  ــادرات خ ــل ص ــق واردات در مقاب از طری
بــه  پروانه هــای صادراتــی  واگــذاری  یــا 
ــهیل  ــا تس ــان ب ــر همزم ــدگان دیگ واردکنن
کامــل فرآینــد ثبــت ســفارش و حداقــل 
ثبــت  فرآینــد  بــر  حاکــم  بوروکراســی 
ســفارش بــرای افــراد اعــم از حقیقــی و 
ــد  ــن فرآین ــود و همچنی ــام ش ــی انج حقوق

ــدگان تســهیل شــود. ــرای صادرکنن واردات ب

کشـورهایی  بـه  صـادرات  سـوم:   پیشـنهاد 
ماننـد عـراق، افغانسـتان، کشـورهای منطقـه 
CIS و کشـورهای حاشـیه جنوبی خلیج فـارس 
کـه از بسـیاری از مواقـع بـا اسـتفاده از ریال 
می شـود،  انجـام  ایـران  اسـالمی  جمهـوری 
بـه  ارز  بازگشـت  حکـم  مشـمول  نمی توانـد 
عبـارت  بـه  شـود.  کشـور  اقتصـادی  چرخـه 
موصـوف،  دسـتورالعمل  اجـرای  بـا  بهتـر، 
صـادرات بـه کشـورهای مذکـور با مشـکل و 

احیانـا بـا توقـف روبـه رو خواهـد شـد.

ارز  شـود  مقـرر  چنانچـه  چهـارم:  پیشـنهاد 
نیـز  خصوصـی  بخـش  صـادرات  از  حاصـل 
مشـمول پیمـان سـپاری شـود، اختصـاص 5 
بـه  ارزش فـوب کاالهـای صادراتـی  درصـد 
تامیـن هزینه هایـی ماننـد بازاریابـی، تبلیغـات 
و دفاتـر خـارج از کشـور و نظایـر آن کافـی 
نخواهـد بـود و شایسـته اسـت ایـن رقـم بـه 

حداقـل 10 درصـد افزایـش داده شـود.

کاالهـای  قیمت گـذاری  پنجـم:   پیشـنهاد 
صادراتـی تنهـا مبتنـی بر نـرخ ارز تعیین شـده 

در سـامانه نیمـا صـورت پذیـرد.
ارز  دریافـت  کـه  آنجـا  از  ششـم:   پیشـنهاد 
زمان بـر  فرآینـدی  بـه  واردکننـدگان  بـرای 
راسـتای  در  اسـت،  شـده  تبدیـل  دشـوار  و 
اعتمادسـازی  و  بیشـتر  شفاف سـازی 
فهرسـت  اعـالم  زمینـه  در  جامعـه،  در 
صـورت  شفاف سـازی  ارز  دریافت کننـدگان 
گیـرد و واردکننـدگان بتواننـد ایـن اطالعـات 
کننـد. دریافـت  مرتبـط  سـامانه های  در  را 

مزبــور  دســتورالعمل  هفتــم:  پیشــنهاد 
دالیــل  بــه  کــه  صادراتــی  درخصــوص 
مطالبــات  ســوخت  بــه  منجــر  مختلــف 
ــد عــدم پایبنــدی  ــی مانن ــه دالیل می شــود )ب
ــه تعهــدات پرداختــی خــود، فاســد  خریــدار ب
فرآینــد  در  شــده  صــادر  کاالی  شــدن 
بنابرایــن  صــادرات و...( مســکوت اســت، 
ــرای آن دســته از  ــی ب الزم اســت راهکارهای
ــه در  ــه مثبت ــه دارای ادل ــی ک صادرکنندگان

شــود. ارائــه  هســتند،  این خصــوص 

محضـری  تعهـد  دریافـت  هشـتم:   پیشـنهاد 
مدیران عامـل،  و  حقیقـی  صادرکننـدگان  از 
از واحدهـای تولیـدی  اشـخاص حقوقـی اعـم 
بـار صـادرات مسـتلزم  بـرای هـر  بازرگانـی  و 
مراجعـه مکرر ایشـان بـه دفاتر ثبت اسـناد بوده 
و در نتیجـه اتـالف منابـع و سـرمایه های ملـی 
)وقـت، هزینـه و...( را بـه همراه خواهد داشـت.

ــده  ــاره ش ــور اش ــه مذک ــن در نام همچنی
تحریم هــای  تشــدید  شــرایط  در  کــه 
ارزهــای  انتقــال  از  دولــت  کــه  خارجــی 
حاصــل از فــروش نفــت خــام، مشــتقات 
ــه  ــود ب ــای ارزی خ ــایر درآمده ــی و س نفت
کشــور بــا مشــکل مواجــه شــده اســت، اخــذ 
تعهــد ارزی از فعــاالن بخــش خصوصــی بــه 
شــیوه منــدرج در دســتورالعمل موصــوف، 

آورد. خواهــد  به وجــود  را  مشــکالتی 
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بازرگانـی  خدمـات  امـور  دفتـر  مدیـرکل 
اعـالم  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،   وزارت 
تولیدکننـدگان،   واردکننـدگان،  کـرد: 
توزیع کننـدگان و فروشـندگان گـروه کاالیـی 
پوشـاک و منسـوجات ملزم بـه تعییـن تکلیف 
موجـودی کاالی فاقـد شناسـه خـود مطابـق 
اعالم شـده هسـتند »عبـاس  زمان بندی هـای 
صـدور  پـی  در  اقـدام  ایـن  افـزود:  تـازش« 
و  صنعـت  وزارت  پیشـنهاد  بـه  دسـتورالعملی 
بـا همـکاری سـتاد مرکـزی مبـارزه بـا قاچاق 
کاال و ارز و دسـتگاه های اجرایـی عضـو آن، 
بـا هدف اجـرای قانـون مبارزه بـا قاچاق کاال 
شناسـه  دریافـت  چگونگـی  بـر  مبنـی  ارز  و 
کاال، بـرای پوشـاک و منسـوجات موجـود در 

می شـود. انجـام  کشـور  انبارهـای  و  بـازار 
و  واردکننـدگان  همـه  کـرد:  اضافـه  وی 
تولیدکننـدگان در صورتـی کـه هنـوز کاالی 
فاقد شناسـه در سـطح انبـار دارنـد، مکلفند از 
تاریـخ ابـالغ تـا 2 ماه پیـش از مهلـت زمانی 
فاقـد  کاالی  کـردن  شناسـه  دار  بـه  نسـبت 
شناسـه خـود در سـطح انبـار و نصب آن روی 
کاال  عرضـه  زنجیـره  بـه  ورود  از  قبـل  کاال 

اقـدام کننـد. اجرایـی  مطابـق دسـتورالعمل 
بازرگانـی  خدمـات  امـور  دفتـر  مدیـرکل 
کـه  توزیع کنندگانـی  گفـت:  صنعـت  وزارت 
در  شناسـه  فاقـد  کاالی  موجـودی  همچنـان 
ابـالغ  زمـان  از  دارنـد، مکلفنـد  انبـار  سـطح 
شـده،  تعییـن  مهلـت  از  پیـش  مـاه   2 تـا 
نسـبت بـه فـروش کاالی فاقـد شناسـه خـود 

اقـدام کننـد. وی اظهـار داشـت: بـا توجـه به 
زمان بنـدی الـزام اخـذ و نصـب شناسـه کاال 
در  تولیدکننـدگان  و  واردکننـدگان  توسـط 
مهلت هـای  پایـان  و  اجرایـی  دسـتورالعمل 
گـردش  آنکـه  بـه  توجـه  بـا  و  تعیین شـده 
موجـودی کاال در کاالهـای مشـمول کوتـاه 
و  توزیع  کننـدگان  همـه  اسـت،  محـدود  و 
عرضه  کننـدگان  جملـه  از  عرضه  کننـدگان 
فاقـد  کاالی  موجـودی  هنـوز  کـه  اینترنتـی 
شناسـه دارنـد، مکلفنـد کاالهای شـان را پیش 
از اتمـام مهلـت تعیین شـده بـه مصرف کننـده 

بفروشـند. نهایـی 
برپایـه ایـن گـزارش، مهلـت تعییـن تکلیف 
سـطح  در  شناسـه  فاقـد  وارداتـی  کاالهـای 
ترتیـب  بـه  و کفـش  پوشـاک  بـرای  عرضـه 
شـده  تعییـن  مـاه  مـرداد   31 و  تیرمـاه   31
بـود، همچنیـن تاریـخ 31 شـهریورماه بـرای 
منسـوجات خانگـی و بـرای پارچـه و اجـزای 
پوشـاک 30 آبـان تعییـن شـد. مهلـت تعییـن 
تکلیـف کاالهـای تولیـد داخـل فاقـد شناسـه 
و  کفـش  پوشـاک،  بـرای  عرضـه  سـطح  در 
مهـر،   30 ترتیـب  بـه  خانگـی  منسـوجات 
30 آبـان و 30 آذر و بـرای پارچـه و اجـزای 

تعییـن شـد. بهمـن   30 پوشـاک 

قاچاق  فاقد شناسه  کاالی 
می شود محسوب 

تـازش تاکید کـرد: پس از پایـان مهلت های 
فاقـد  کاالی  کـه  صورتـی  در  تعیین شـده، 

شناسـه در سـطح بـازار خرده  فروشـی و میان 
فـروش  بـه  یـا  شـود  توزیـع  خرده  فروشـان 
آن  از  پـس  و  محسـوب  قاچـاق  کاالی  رود، 
بـا حمـل،  نگهـداری، عرضـه یـا فـروش آن 
برخـورد خواهـد شـد. وی یادآور شـد:  پس از 
اتمـام مهلت هـای تعیین شـده تولیـد، واردات، 
صـادرات، حمـل، نگهـداری، توزیـع و عرضه، 
خریـد و فـروش در گـروه کاالیـی پوشـاک و 
منسـوجات بـه صـورت تجـاری مسـتلزم ثبت 

در سـامانه  جامـع تجـارت اسـت.
داد:  ادامــه  مســئول  مقــام  ایــن 
همــه  و  واردکننــدگان  تولیدکننــدگان، 
ــس از  ــد پ ــن موظفن ــره تامی ــای زنجی اعض
اتمــام مهلــت مقــرر، نســبت بــه اظهــار 
ــع  ــامانه جام ــود در س ــای خ ــودی کااله موج
تجــارت اقــدام کــرده و از تاریــخ اظهــار 
ــی(  ــی و مکان ــاالت )مالکیت ــل و انتق ــه نق هم
ــع  ــامانه جام ــط س ــا ضواب ــق ب ــود را مطاب خ
تجــارت، در ایــن ســامانه ثبــت کننــد. تــازش 
خاطرنشــان کــرد:  تخلــف از ایــن امــر و 
ــودی کاال در  ــتن موج ــق نداش ــه تطاب هرگون
هــر یــک از مراحــل یــاد شــده بــا اطالعــات 
منــدرج در ســامانه جامــع تجــارت، عــالوه بــر 
ایجــاد ظــن بــه قاچــاق منجــر بــه محرومیــت 
تــا یــک ســال از اشــتغال بــه حرفــه اشــخاص 
ــب( و  ــه کس ــال پروان ــه ابط ــی )از جمل حقیق
ممنوعیــت از فعالیــت تجــاری تــا 6 مــاه بــرای 
ــی  ــال گواه ــه ابط ــی )از جمل اشــخاص حقوق

فعالیــت و انحــالل شــرکت( می شــود.

لزوم تعیین تکلیف پوشاک فاقد شناسه 
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت اعالم کرد:
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منسوجات و پوشاک موجود در 
انبارها شناسنامه دار می شوند

الزم بـه ذکـر اسـت در همین رابطه، جلسـه 
دسـتورالعمل  اجـرای  بـر  نظـارت  و  پیگیـری 
مـاده  موضـوع  اجرایـی  نامـه  آئیـن   7 مـاده 
ارز  و  کاال  قاچـاق  بـا  مبـارزه  قانـون   13
پوشـاک  و  منسـوجات  کاالیـی  گـروه  بـرای 
و  پیشـگیری  معـاون  هندیانـی  ریاسـت  بـه 
کاهـش تقاضـا سـتاد با حضـور مدیران ارشـد 
وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت و نمایندگان 
انجمن هـای  و  اتحادیه هـا  اصنـاف،  اتـاق 
ذی ربـط برگـزار شـد. هندیانـی بـا اشـاره بـه 
اهمیـت موضـوع پوشـاک و صنعـت نسـاجی 
و  داخلـی  تولیـدات  از  حمایـت  ضـرورت  و 
مبـارزه بـا قاچـاق، گفـت: شناسـایی خالء ها، 
شفاف سـازی  و  اسـتفاده  سـوء  از  پیشـگیری 
فرآینـد تجـاری از اهمیـت باالیـی برخـوردار 
و در اقتصـاد کشـور بسـیار تاثیرگـذار اسـت.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـتاد مبـارزه 

بـا قاچـاق کاال، معـاون پیشـگیری و کاهـش 
تقاضـای سـتاد،  موفقیـت جریـان شناسـه دار 
و  شـدن کاالهـای موجـود در سـطح کشـور 
در ادامـه، اجـرای شناسـه رهگیـری را منـوط 
بـه اعتقـاد و بـاور همـه ی مسـئولین دولتـی 
ادامـه  و  برشـمرد  خصوصـی  بخش هـای  و 
بـا کاالهـای خارجـی  داد: برخـورد و مقابلـه 
غیرمجـاز نیـز بایـد همزمـان بـا اخـذ شناسـه 
صـورت  داخلـی  تولیدکننـدگان  توسـط  کاال 
جدیـت  بـا  ابالغـی  دسـتورالعمل  و  گرفتـه 
کاالهـای  تفکیـک  امـکان  تـا  شـود  دنبـال 
سـطح  در  موجـود  غیررسـمی  و  رسـمی 
جامـع  اطالع رسـانی  وی  شـود.  میسـر  بـازار 
و گسـترده را گام نخسـت انجـام ایـن طـرح 
عنـوان کـرد و افـزود:  آمـوزش مسـتمر بـه 
اعضـای انجمن هـا، اتحادیه هـا و تشـکل های 
مرتبـط و رصـد فرآینـد اخـذ و نصـب شناسـه 
تولیدکننـدگان داخلـی و همچنیـن برخـورد با 
عرضـه کننـدگان پوشـاک خارجـی غیـر مجاز 

ایـن  در  شـده  پیش بینـی  اقدامـات  دیگـر  از 
طـرح خواهـد بـود.

دولتـی  دسـتگاه های  نماینـدگان  ادامـه  در 
جلسـه،  در  حاضـر  خصوصـی  بخش هـای  و 
شـرایط  و  تولیـد  موانـع  بـه  اشـاره  ضمـن 
بـازار ارز کـه مشـکالتی را بـرای تأمیـن مواد 
بـا  دولـت  برخـورد  آورده،  وجـود  بـه  اولیـه 
غیرمجـاز  خارجـی  پوشـاک  عرضه کننـدگان 
را از ملزومـات اجـرای موفـق طـرح شناسـه 

برشـمردند. کاال 
شـایان ذکـر اسـت دسـتورالعمل مـاده 7 آئین 
نامـه اجرایـی موضـوع مـاده 13 قانـون مبـارزه 
کاالهـای  خصـوص  در  ارز  و  کاال  قاچـاق  بـا 
انبارهـای کشـور  توسـط  و  بازارهـا  موجـود در 
فروشـندگان  توزیع  کننـدگان،  تولیدکننـدگان، 
امـوال  فـروش  و  جمـع  آوری  سـازمان  یـا  و 
تملیکـی و امثـال آن توزیع، نگهـداری یا عرضه 
می  شـوند، در تیرمـاه سـال جـاری توسـط وزیـر 

صنعـت، معـدن و تجـارت ابـالغ شـد.
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تولیدکننـده  از  را  رمـق  واردات  رانـت 
کـه  اصفهـان  تـا  اسـت  گرفتـه  هـم  پارچـه 
زمانـی انقـاب صنعتـی خـود را بـا تاسـیس 
کارخانه هـای نسـاجی آغـاز کـرد بـه بـازاری 
بـزرگ بـرای بافته هـای چینـی تبدیـل شـود.
محـل  اصفهـان  چهاربـاغ  خیابـان  روزی 
عبـور و مـرور صدهـا کارگـری بـود کـه اگـر 
باالتفـاق،  می شـدیم  جویـا  را  آنهـا  مقصـد 
زبـان  بـر  را  نشـان  و  نـام  یـک  آنهـا  همـه 
می آوردنـد؛ »کارخانـه ریسـندگی اصفهـان«. 
تولیـد  واحـد  یـک  از  فراتـر  کـه  کارخانـه ای 
را  آن  و  بـه شـمار می رفـت  اصفهـان  بـرای 
تکنولـوژی،  واردات  از  نمونـه ای  می تـوان 
مدرنیتـه کـردن رونـد تولیـد و برنـدی بـرای 

دانسـت. اصفهـان  اقتصـاد 
رفتـه رفتـه و از اواسـط دهـه ۴۰ شمسـی، 
صنعـت نسـاجی به پیشـانی تولیـد در اصفهان 
مسـتحکم  آن  ریشـه های  آنقـدر  و  تبدیـل 
و سـرمایه های عمومـی،  مشـارکت  کـه  شـد 
قابل توجهـی  بخـش  شـدن  سـرازیر  سـبب 
از نقدینگـی روز مـردم بـه واحدهـای تولیـد 
اغلـب  کـه  گونـه ای  بـه  شـد  نـخ  و  پارچـه 
کارخانه هـای تولیـدی، قالـب خـود را بـه یک 

کردنـد. تبدیـل  سـهامی  شـرکت 
امـا ایـن روزهـا بـه جای آنکـه نام و نشـان 
چهاربـاغ  را  پارچـه  تولیـد  کارخانه هـای 
اسـتانداری  خیابـان  بـه  بایـد سـری  بگیریـم 
شـاهد  گاهـی  از  هـر  کـه  خیابانـی  بزنیـم، 
بـه  نسـاجی  کارگـران  از  بسـیاری  اعتـراض 

پرداخـت  عـدم  و  کارخانـه  تعطیلـی  دلیـل 
حقوق هـای معـوق هسـتیم. سرنوشـت صنعت 
پارچـه و نـخ اصفهـان رونـد رو بـه سـقوطی 
را طـی کـرده اسـت و اصفهـان کـه زمانـی 
بـه منچسـتر شـرق شـهره بـوده ایـن روزهـا 
پارچه هـای تـرک، هنـدی و  بـورس فـروش 

اسـت. شـده  پاکسـتانی 
اصفهـان،  نسـاجی  انجمـن  دبیـر  گفتـه  بـه 
ایـن اسـتان هشـت هـزار و ۳۰۰ واحـد تولید 
کـه  اسـت  داشـته  منسـوجات  و  نـخ  پارچـه، 
بیـش از دو هـزار واحـد بـه صـورت رسـمی 
مظفـر  می کرده انـد.  فعالیـت  مجـوز  بـا  و 
چلمقانـی می گویـد: بـه دلیل سـودآوری و نیز 
ظرفیـت خـوب اشـتغال زایی در ایـن صنعـت، 
شـش هـزار واحـد صنعتـی هـم بـه صـورت 
زیرپلـه ای در اصفهـان شـکل گرفـت کـه بـا 
وجـود فعالیـت غیررسـمی امـا بخـش زیـادی 
از نیازهـای بـازار اصفهـان و ۳۰ اسـتان دیگر 
و  اروپایـی  کشـور  چندیـن  حتـی  و  کشـور 

می کـرد. تامیـن  را  آسـیایی 
غلـط  سیاسـت های  از  انتقـاد  بـا  چلمقانـی 
واردات  بـرای  دهـم  و  نهـم  دولت هـای  در 
منسـوجات بـه ایـران و تضعیـف کشـت پنبـه 
بـه عنـوان مـاده اولیـه صنعـت تولیـد پارچه، 
صنعـت  در  سـرمایه  بازگشـت  می افزایـد: 
نسـاجی در دهه هـای ۴۰ و ۵۰ بـه انـدازه ای 
خوب بـود کـه اغلـب سـرمایه داران اصفهانی 
بـه کارخانـه داران بـزرگ ایـن صنعـت تبدیل 
شـده بودند و با تشـکیل شـرکت های سـهامی 

مـردم را در ایـن سـود شـریک می کردنـد اما 
در دهه هـای بعـد بـا سیاسـت های اشـتباه در 
امـر واردات و نیـز نبود مزیت هـای صادراتی، 
ایـن صنعـت رو بـه افـول رفـت. وی بـا بیان 
اینکـه اگر ۱۰ درصـد از منابع سـرمایه گذاری 
در اسـتان بـه سـمت صنعـت پاچـه و نسـاجی 
 ۱۵ اشـتغال زایی  بـه  می تـوان  شـود  جـذب 
متاسـفانه  می گویـد:  یافـت،  دسـت  درصـدی 
بـه  داخـل  بـازار  رفتـن  از دسـت  بـا  اکنـون 
دلیـل واردات جنـس مشـابه، ایـن امـکان از 

اصفهـان گرفتـه شـده اسـت.
وضعیـت  اصفهـان  نسـاجی  انجمـن  دبیـر 
از  ناشـی  را  اسـتان  ایـن  نسـاجی  کنونـی 
تصمیمـات در بلندمـدت می دانـد و می گویـد: 
در  هنـدی  و  تـرک  اجنـاس  بـه  دادن  بهـا 
بـازار پارچـه باعـث شـد تـا تولیدکننـده برای 
رقابـت بـا محصـول خارجـی رو بـه کاهـش 
کاهـش  بـرای  خـود  تولیـدی  ظرفیت هـای 
برخـی  می دهـد:  ادامـه  وی  بیـاورد.  هزینـه 
تنهـا  را  کیفیـت  کاهـش  نیـز  تولیدکننـدگان 
راهـکار بـرای ماندن در بـازار داخل دانسـتند 
صنعتـی  واحـد  تعـداد  ایـن  شـمار  البتـه  کـه 
در  واحدهـا  اغلـب  و  اسـت  انـدک  بسـیار 
تعطیلـی  بـه  مجبـور  رقابتـی  نابرابـر  شـرایط 

تولیـد شـدند. کاهـش ظرفیـت  یـا  کامـل 
اکنـون بـه جـرأت می توان گفـت ۵۰ درصد 
تعطیلـی  بـه  اصفهـان  نسـاجی  واحدهـای  از 
کامـل رفته انـد و مابقـی نیـز بـا ظرفیـت ۲۰ 
در  ایـن  و  هسـتند  فعالیـت  مشـغول  درصـد 

نساجی اصفهان با کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت فعال است
بافته های چینی بر تن بازار اصفهان نشست
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حالـی اسـت که هـم واردات مـواد اولیـه این 
صنعـت و نیـز ماشـین آالت مـورد نیـاز بایـد 
بـا ارز آزاد تامیـن شـود کـه قطعـا در چنیـن 
صنعـت  ایـن  در  گـذاری  سـرمایه  شـرایطی 
توجیـه  عـدم  دلیـل  بـه  مشـابه  صنایـع  و 

اقتصـادی بـه صفـر خواهـد رسـید.
دولـت  کـه  اخیـر  سـال های  در  طرفـی،  از 
را  الزم  حمایـت  کشـت  بـرای  پنبـه کاران  از 
نکـرد، تولیـد ایـن محصـول نیـز رو بـه افول 
کارخانه هـای  اولیـه  مـواد  تامیـن  و  گذاشـت 
چالـش  بـا  اصفهـان  در  نـخ  و  پارچـه  تولیـد 
شـد،  واردات  بـه  وابسـته  و  روبـه رو  جـدی 
وارداتـی کـه اکنـون بایـد بـا نـرخ آزاد انجام 
نیـز  بـرای واردکننـده و  تـوان آن  امـا  شـود 
خریـد آن از سـوی تولیدکننـده وجـود نـدارد.
اصفهـان کـه زمانـی پارچـه لباس هـای پلیس 
اکنـون  می کـرد  تامیـن  و  تولیـد  را  انگلسـتان 
بـرای تامین چادر مشـکی خود دسـت بـه دامن 
واردات شـده اسـت و بـه گفتـه احمد تقـی زاده، 
رئیـس اتحادیـه پارچـه فروشـان اصفهـان، تنها 
کارخانـه تولیـد چـادر مشـکی اسـتان هـم کـه 
بـا تـاش بسـیار راه انـدازی شـده بود بـه دلیل 
دسـت اندازهای داخلـی مانند مالیـات و بیمه، به 
صـورت نیمه تعطیـل و محـدود فعالیـت می کند. 

وی می گویـد: هرچند واردات جان نسـاجی را در 
اصفهـان گرفتـه اسـت اما از سـوی دیگـر ما در 
اصفهـان توانایـی تولیـد پارچه های مجلسـی که 
بخـش زیـادی از نیـاز بـازار را شـامل می شـود، 
نداریـم و بایـد در واردات تکنولـوژی تولید آن از 

سـوی دولـت حمایت شـویم.

نیـاز  مـورد  پارچه هـای  درصـد   ۹۰
می کنـد تامیـن  واردات  را  بانـوان 

تقـی زاده بـا بیـان اینکـه حـدود ۹۰ درصـد 
طریـق  از  بانـوان  نیـاز  مـورد  پارچه هـای  از 
ایـران  بـه  جنـس  واردکننـده  کشـورهای 
تامیـن می شـود و مـا تـوان تامیـن را نداریم، 
بـه واردات  ناچـار  ایـن زمینـه  می افزایـد: در 
هسـتیم کـه بـه همین دلیـل قطعا بسـیاری از 
واحدهـای تولیـدی با رکـود روبه رو شـده اند. 
کارگاه هـای  و  کارخانه هـا  در  رکـود  تبـع  بـه 
فـروش  واحدهـای  اصفهـان،  پارچـه  تولیـد 
بـه دلیـل کاهـش قـدرت خریـد مـردم  هـم 
از  بسـیاری  و  شـده اند  روبـه رو  مشـکل  بـا 
تاکنـون  گذشـته  سـال  از  صنفـی  واحدهـای 
ابطـال پروانـه کسـب خـود را بـه مانـدن در 
بـازاری کـه بـا ارز آزاد جنـس خـود را تامیـن 
می کنـد امـا مشـتری بـرای آن وجـود نـدارد، 

ترجیـح داده اسـت.

افراشته  نیمه  پرچم 
اصفهان صنعتی  انقالب 

اذعـان  بـه  هـم  چینـی  جنـس  هرچنـد 
مشـتریان و نیـز فروشـندگان کیفیـت مشـابه 
علـت  بـه  امـا  نـدارد  را  ایرانـی  پارچه هـای 
قیمـت پاییـن فعا مـورد اقبال بخـش زیادی 
تامیـن  و  اسـت  گرفتـه  قـرار  خریـداران  از 
لبـاس  تولیـد  واحدهـای  نیـاز  مـورد  پارچـه 
امـا  می شـود  انجـام  چینـی  منسـوج  بـا  نیـز 
ضـرر حضـور نابجـای رقیـب خارجـی در بازار 
داخلـی در حـال حاضـر از جیـب تولیدکننـده 
بـه  می شـود  پرداخـت  کارگـران  و  داخلـی 
تولیـد  واحدهـای  از  بسـیاری  کـه  گونـه ای 
پارچـه اصفهـان بـه دلیـل وام هایی کـه برای 
نوسـازی تجهیـزات خـود گرفتـه انـد اکنـون 
بدهـکار  درصـد   ۲۰ از  بیـش  بهره هـای  بـا 
بـا  دیگـر  طـرف  از  و  انـد  شـده  بانک هـا 
مطالبـات و معوقـات کارگـران خود که شـاید 
نزدیـک بـه شـش مـاه اسـت، حقـوق نگرفته 

روبروانـد. انـد، 
بـا  صنعتـی  انقـاب  پیـش،  دهـه  شـش 
کمـک  بـا  و  منسـوجات  و  پارچـه  صنعـت 
ایـن  امـا  شـد  آغـاز  اصفهـان  در  آلمانی هـا 
و  مسـئوالن  برخـی  تدبیـر  عـدم  بـا  روزهـا 
رانت هـای  از  کـه  واردکنندگانـی  سـودجویی 
برخوردارنـد،  پارچـه  واردات  بـرای  دولتـی 
راهـه  بـه کـج  اسـتراتژیک  ایـن صنعـت  راه 
خالـی  و  ارزی  سیاسـت های  اگـر  و  افتـاده 
گذاشـتن دسـت تولیـد از حمایت هـای دولتـی 
تـداوم یابـد، نسـاجی اصفهـان ماننـد کارخانه 
متـروک ریسـباف در قلـب چهاربـاغ پوسـیده 
خواهـد شـد و بایـد سـراغ صنعـت پارچه بافی 
اصفهـان را از آرشـیو مجـات و روزنامه های 

۶۰ گرفـت. و   ۵۰ دهـه 
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میلیـاردی،  چنـد  و  هـزار  نقدینگـی 
شـاخص های  عملکـرد  از  آمـار  جدیدتریـن 
اقتصـادی کشـور اسـت؛ شـاخصی کان کـه 
درآیـد،  تولیـد  خدمـت  بـه  می توانسـت  اگـر 
جهانـی  مرزهـای  سـوی  آن  را  اقتصادمـان 
نـه  چیـزی  چنیـن  امـا  می دیدیـم .  شـدن 
کـه  کشـورمان،  توسـعه یافتگی  قالـب  در 
کـرد  بـروز  فزاینـده  تورم هـای  قالـب  در 
دیگـر  نادرسـت  رفتارهـای  نتیجـه اش  و 
شـاخص های اقتصـادی در طـول زمان اسـت 
کـه عقب ماندگـی در طرح هـای توسـعه ای را 

اسـت . شـده  موجـب 
اقتصـادی  کان  شـاخص های  عملکـرد 
بیانگـر  گذشـته  سـال های  طـول  در  کشـور 
حقیقـت تلخـی اسـت که رونـد رو بـه افولش 
از سیاسـت هایی  ادامـه می دهـد ؛  را کمـاکان 
کـه بـه رشـد سرسـام آور نقدینگـی در طـول 
ایـن سـال ها انجامیـد تـا نگرانـی از بازتـاب 
ایـن حجـم از نقدینگـی در قالـب ابرتورم های 
کان  آمارهـای  بـه  نگاهـی  اگـر  فزاینـده! 
اقتصـادی کشـور در طـول سـال های گذشـته 
بیندازیـم، بـا رشـد بی سـابقه نقدینگـی مواجه 
می شـویم کـه در طـول ایـن سـال ها پشـت 
و  بـود  مانـده  پنهـان  دولتـی  تریبون هـای 
امـروز در قالـب غول هـای نقدینگـی در حـال 

نمایـان شـدن اسـت .

4 برابر شـدن رشد نقدینگی
از  نقدینگـی  حجـم  می گوینـد  آمارهـا 

ابتـدای دولـت روحانـی تـا بـه امـروز حـدود 
چهـار برابـر شـده اسـت؛ بـه عبارتـی حجـم 
نقدینگـی کـه در ابتـدای دولت یازدهـم کمتر 
از ۵۰۰ هـزار میلیـارد تومـان بـود، امـروز بـه 
بیشـتر از ۱۶۰۰ هـزار میلیـارد تومـان رسـیده 
سـه  از  بیـش  رشـد  نشـان دهنده  کـه  اسـت 

اسـت . برابـری آن 
هرچنـد بخـش وسـیعی از ایـن نقدینگی هـا 
بانکـی  سـپرده های  و  شـبه پول  قالـب  در 
ایـن وجـود وسـعت  بـا  نمایـان شـده اسـت، 
تاثیـرات  در  می تـوان  را  موضوعـی  چنیـن 
آن بـر قیمت هـای بـازار اقتصـادی دیـد . بـه 
عبارتـی دیگـر، هرچنـد در رابطـه بـا خطرات 
اقتصـاد  در  فزاینـده  نقدینگی هـای  ایـن 
می تـوان در رابطـه با غـول تورمی بـه راحتی 
اسـتدالل کـرد، بـا ایـن وجـود بازتـاب چنین 
کان  شـاخص های  دیگـر  در  موضوعـی 
اقتصـادی کـه نشـانگر توسـعه یافتگی کشـور 
تکان دهنـده  بسـیار  می توانـد  نیـز  اسـت 
باشـد . از زمیـن افتـادن طرح هـای توسـعه ای 
گرفتـه تـا بـه تعطیلـی کشـیده شـدن مراکـز 
روزهـا  ایـن  کـه  صنعتـی  سـازمان های  و 
اسـت . شـده  انگشت شـمار  حتـی  تعدادشـان 

مردم هدف رشـد بی پشتوانه پول
بـه راسـتی بـرای ایـن حجـم از پول هـای 
بی پشـتوانه ای کـه دامنگیـر اقتصادمـان شـده 
اسـت چـه می شـود کـرد؟ رئیـس کمیسـیون 
در  ایـران  بازرگانـی  اتـاق  داخلـی  بازرگانـی 

اسـت  مدتـی   دولـت  می گویـد  مـورد  ایـن 
طبـق الگـوی نامناسـب، مبالـغ بسـیار باالیی 
را بـدون پشـتوانه بـه بانک هـا و بـازار تزریق 
بـاالی  حجـم  و  پول هـا  ایـن  کـه  می کنـد 
نقدینگـی ، تورم هـای شـدیدی را باعـث شـده 
اسـت . بـه اعتقـاد خسـرو فروغان گران سـایه، 
از  حجـم  ایـن  اقتصـاد،  فعلـی  شـرایط  در 
پشـتوانه  بـدون  و  سـرگردان  پول هـای 
آسـیب های بزرگـی را برای کشـور بـه همراه 
خواهـد آورد و بزرگ تریـن آسـیب آن، ضعیف 
کـردن اقتصـاد جامعـه و مردم ایجـاد اختاف 

طبقاتـی خواهـد بـود .

پیش بینی ها از رشد منفی اقتصادی
از سـویی، امتنـاع بانـک مرکـزی از اعـام 
نیـز  اقتصـادی  رشـد  بـا  مرتبـط  آمارهـای 
رشـد  کـه  اسـت  تلـخ  حقیقـت  ایـن  گویـای 
اقتصـادی  کان  شـاخص های  افـول  بـه  رو 
نامتناسـب  عملکـرد  مویـد  و  گرفتـه  شـتاب 
ایـن شـاخص ها در ایـن سـال ها بـوده اسـت . 
در  حتـی  نیـز  مجلـس  پژوهش هـای  مرکـز 
تازه تریـن گزارشـش رشـد اقتصـادی منفی را 
بـرای سـال ۹7 پیش بینـی کـرده اسـت . بـر 
اسـاس گـزارش ایـن مرکـز، رشـد اقتصـادی 
گرفتـن  نظـر  در  بـا   ۹7 سـال  در  ایـران 
 -۲.8 دوم  سـناریوی  و   -۰.۵ اول  سـناریوی 
مجلـس  پژوهش هـای  مرکـز  اسـت .  درصـد 
ایـن گـزارش اشـاره کـرده کـه عملکـرد  در 
اقتصـادی سـال ۹7 بیـش از هر چیـز متاثر از 

رشد اقتصادی منفی برای سال 97
پایان ماه عسل درآمدهای نفتی
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وضعیـت تحریم  هـای آمریـکا پـس از خـروج 
این کشـور از برجـام و نوع واکنـش اقتصادی 

ایـران خواهـد بـود .
بــر ایــن اســاس آن طــور کــه از آمارهــا 
عملکــرد  کــه  همان طــور  و  برمی آیــد 
ایــن ســال ها  اقتصــادی کشــور در طــول 
منتظــر  بایــد  شــاید  می دهــد،  نشــان 
ــه  فاجعه هــای فراگیــر اقتصــادی باشــیم کــه ب
ــد .  ــاد می انجام ــت آن در اقتص ــرد نادرس عملک
ــران  ــد نگ ــز بای ــش از هرچی ــال بی ــن ح ــا ای ب
ــن  ــول ای ــا در ط ــری نقدینگی ه ــد چندبراب رش
ســال ها باشــیم کــه کل اقتصــاد را بــه خدمــت 
خــود درآورده اســت و همــه مســیرهای منتهــی 
بــه توســعه یافتگی و حرکــت در مســیر جهانــی 

ــت . ــته اس ــدن را بس ش

بیماری عمیق 4۰ ساله در اقتصاد ایران
یوسـفی،  محمدقلـی  حـال  همیـن  در 
اقتصـاددان و اسـتاد تمـام دانشـکده اقتصـاد 
»جهـان  بـه  طباطبایـی  عامـه  دانشـگاه 
صنعـت« گفـت: اتفاقاتـی کـه در حـوزه بـازار 
جدیـدی  موضـوع  می افتـد  کشـور  در  ارز 
نیسـت و نشـان دهنده بـروز بیمـاری عمیقـی 
در  گذشـته  سـال   ۴۰ طـول  در  کـه  اسـت 
کـه  آن طـور  اسـت .  دوانـده  ریشـه  اقتصـاد 
تصویـری  ارائـه  بـرای  می گویـد،  یوسـفی 
ایـران، می تـوان عملکـرد  اقتصـاد  از  روشـن 
شـاخص هایی را مـورد سـنجش قـرار داد کـه 
معمـوال از چشـم همگان و بـه خصوص مردم 
نمی شـوند  . عیـان  و  می مانـد  پنهـان  عـادی 
یوسـفی بیـان کـرد: بـر اسـاس آمـار بانـک 
مرکـزی، جمعیـت ایـران 8۱ میلیـون و ۱۰۰ 
تخمیـن  کـه  اسـت  بـرآورد شـده  نفـر  هـزار 
درصـد   ۲۶.۶ فعـال  کار  نیـروی  شـده  زده 
را  جمعیـت  ایـن  درصـد   ۱۲.۱ بیـکاران،  و 
تشـکیل می دهنـد  . بـا فـرض دقـت و صحـت 

ایـن آمار، حـدود ۵۲ میلیـون و ۲۴۰ هزار نفر 
از جمعیـت ایـران هیچ کاری انجـام نمی دهند 
و  می شـوند  محسـوب  مصرف کننـده  تنهـا  و 
بـار مسـوولیت تامیـن مخـارج آنهـا برعهـده 
۲۳ میلیـون نفر جمعیت شـاغل کشـور اسـت  . 
آن طـور کـه وی اشـاره می کنـد، ۲۳ میلیـون 
نفـری کـه جزیـی از جمعیـت شـاغل کشـور 
خدماتـی  فعالیت هـای  در  تنهـا  نیـز  هسـتند 
فعالیت هـای  پـرورش،  و  آمـوزش  نظیـر 
حمل ونقـل  عمده فروشـی،  خرده فروشـی، 
ایـن  بـر  هسـتند  .  مشـغول  و . .  .  رسـتوران  و 
اسـاس، هـر یـک نفـر شـاغل، حداقـل بایـد 
و  باشـد  نفـر  چهـار  مخـارج  تامیـن  مسـوول 
حقـوق دریاقتـی وی بایـد بتوانـد مخـارج این 
چهـار نفـر را تامیـن کنـد، این در حالی اسـت 
کـه حقـوق دریافتی ایـن افراد کمتـر از حدی 
اسـت کـه بتوانـد جوابگـوی نیـاز ایـن چهـار 
نفـر باشـد و گویـای قـرار داشـتن آنهـا زیـر 

اسـت  . فقر  خـط 
ایـن اقتصـاددان ادامـه داد: شـاخص دوم از 
خصـوص  بـه  تولیـدی  فعالیت هـای  کاهـش 
دارد  .  حکایـت  معـدن  و  صنعـت  بخـش  در 
اطاعـات بـه دسـت آمـده از بانـک مرکـزی 
از  معـدن  و  صنعـت  سـهم  می دهـد،  نشـان 
تولیـد ناخالـص داخلـی ایـران از میـزان ناچیز 
 ۱۳ حـدود  بـه   ،۹۳ سـال  در  درصـد   ۱۴.۹
درصـد در سـال ۹۶ کاهـش پیدا کرده اسـت؛ 
ایـن در حالـی اسـت که بـر اسـاس پیش بینی 
در  صنعـت  سـهم  بین المللـی،  سـازمان های 
تولیـد ناخالـص داخلی کشـور در سـال ۲۰۰۰ 
بایـد بـه میـزان حداقـل ۲۵ درصد می رسـید، 
ایـن در حالـی اسـت کـه مـا حتـی از میـزان 
ایـن  اسـاس  بـر  دنیـا  کشـورهای  متوسـط 
پیش بینـی نیـز عقـب هسـتیم  . وی ادامـه داد: 
ماشـین آالت  روی  بـر  ایـران  سـرمایه گذاری 
فعالیت هـای  حجـم  نشـان دهنده  کـه  نیـز 

 8۳ سـال  در  درصـد   8.۲ از  اسـت،  صنعتـی 
کـه رقمـی بسـیار ناچیز اسـت، بـه ۶.۵ درصد 
در سـال ۹۶ کاهـش پیـدا کـرده اسـت؛ ایـن 
فعالیـت  پاییـن  انگیـزه  نشـان دهنده  موضـوع 
در ایـن بخـش صنعتـی اسـت، به طـوری که 
هیـچ کـس تمایلـی بـه کار تولیـدی از خـود 
حتـی  یوسـفی،  گفتـه  بـه  نمی دهـد  .  نشـان 
چنـدان  هـم  دولـت  سـرمایه گذاری  سـهم 
به گونـه ای کـه سـهم  نیسـت،  رضایت بخـش 
 ۱.۹ از  دولـت  ماشـین آالت  سـرمایه گذاری 
درصـد بـه کمتـر از ۱ درصـد در همیـن مدت 

می دهـد  . نشـان  کاهـش 
دیگـری  بخـش  در  دانشـگاه  اسـتاد  ایـن 
نسـبت  کـه  کـرد  اشـاره  صحبت هایـش  از 
سـرمایه گذاری تحقـق یافتـه بـه برنامه ریـزی 
شـده از ۱۹.۵ درصـد در سـال ۹۰، بـه حـدود 
۱۵ درصـد در سـال ۹۶ کاهـش پیـدا کـرده 
اسـت؛ همچنیـن میـزان اشـتغال تحقـق یافته 
نسـبت بـه اشـتغال برنامه ریزی شـده از ۲۴.۱ 
درصـد بـه کمتـر از ۲۱ درصـد کاهش نشـان 
نشـان  آمـار  ایـن  وی،  گفتـه  بـه  می دهـد؛ 
می دهـد کـه 8۵ درصـد سـرمایه ها از بخـش 
مسـیرهای  وارد  و  کرده انـد  فـرار  صنعـت 
منتهـی بـه خدمـات و بازرگانـی شـده اند کـه 
کمکـی بـه بخـش تولیـدی کشـور نمی کنـد  .
شـاخص دیگـری کـه ایـن اقتصـاددان بـه 
در  اشـتغال  شـاخص  می کنـد،  اشـاره  آن 
آن طـور  اسـت  .  کارخانـه ای  صنایـع  بخـش 
کـه یوسـفی می گویـد، بـر اسـاس مطالعـات 
انجـام شـده، در سـه سـال منتهـی بـه سـال 
و  تولیـدی  ظرفیـت  از  اسـتفاده  میـزان   ۹۲
و  بـوده  درصـد   ۴8.۹ کارخانـه ای،  صنایـع 
کـه  افـرادی  )یعنـی  پنهـان  بیـکاری  میـزان 
شـاغل هسـتند و کمکـی بـه بخـش تولیـدی 
بـه  اضافـی  کار  نیـروی  و  نمی کننـد  کشـور 
۴7 درصـد اسـت  از  بیـش  حسـاب می آینـد( 
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بـه ایـن معنـی کـه ایـن صنایع نـه تنهـا قادر 
بـه اسـتخدام نیـروی کار جدیـد نیسـتند، کـه 
حتـی ۴7 درصـد نیـروی کار موجود آنـان نیز 

نیـروی کار مـازاد اسـت  .
آمارهـای  اسـاس  بـر  داد:  ادامـه  یوسـفی 
بانـک مرکـزی، شـاخص تولیـد همـواره سـیر 
نزولـی داشـته بـه طـوری کـه در چنـد سـال 
گذشـته همچنـان کاهـش داشـته و در سـال 
۹۵ ایـن سـیر نزولـی متوقـف شـده اسـت  . به 
گفتـه وی، بعـد از سـال ۹۵، ایـن شـاخص به 
میـزان بسـیار ناچیـزی میـل بـه افزایـش پیدا 

کـرده کـه بایـد آن را نادیـده گرفـت  .
شـاخص  کـرد:  تصریـح  اقتصـاددان  ایـن 
چهارمـی کـه وجـود دارد مربوط بـه صادرات 
نفـت و درآمد نفتی دولت اسـت کـه آمارهای 
بانـک مرکـزی نشـان می دهد صـادرات نفت 
از ۱۴۳۵ هـزار بشـکه در روز در سـال ۹۳، به 
۲۳۲۴ هزار بشـکه در سـال ۹۶ افزایش داشته 
اسـت  . در همیـن مـدت میزان بدهـی دولت و 
شـرکت های دولتـی بـه سیسـتم بانکـی بیش 
از 7۶ درصد افزایش داشـته اسـت و از ۱۴۶۶ 
هـزار میلیـارد ریال بـه ۲۵8۳.۳ هـزار میلیارد 
همیـن  در  اسـت  .  داشـته  افزایـش  ریـال 
همـان  کـه  دارایی هـا  تملـک  خالـص  مـدت 
خصوصی سـازی بـرای تامیـن منابـع درآمدی 
بـوده  ریـال  میلیـارد  هـزار   ۴8۴ هـم،  اسـت 
کـه بـه هزینه هـای دولتـی افـزوده اسـت  . به 
اعتقـاد یوسـفی، ایـن میـزان صـادرات نفـت 
بانکـی  از سیسـتم  اسـتقراض  میـزان  ایـن  و 
رفـاه  بـه  کمکـی  هیچ گونـه  دولـت،  توسـط 

اسـت  . نکرده  جامعـه 
ــی  ــه طباطبای ــگاه عام ــام دانش ــتاد تم اس
ــاره  ــز اش ــی نی ــت اجتماع ــاخص عدال ــه ش ب
کــرد و گفــت: اطاعــات منتشــر شــده نشــان 
ــزان  ــا ۹۶، می ــن ســال های ۹۳ ت می دهــد بی
ــش از  ــران بی ــد حقوق بگی ــر درآم ــات ب مالی

ــات  ــت  . مالی ــته اس ــش داش ــد افزای ۶۶ درص
بــر کاالهــا نیــز نزدیــک بــه 7۹ درصــد 
افزایــش داشــته کــه نشــان می دهــد انتقــال 
ــران  ــه حقوق بگی ــت ب ــای دول ــار هزینه ه ب
ــه  ــاال رفت ــیار ب ــه بس ــف جامع ــردم ضعی و م
ــن  ــب ای ــه جال ــه وی، نکت ــه گفت ــت  . ب اس
ــر  ــات ب ــدت، مالی ــن م ــه در همی ــت ک اس
ــه  ــه ک ــاال رفت ــد ب ــا ۱۴.7 درص ــروت تنه ث
ــه کل مالیات هــا  ــروت ب ــر ث ــات ب ســهم مالی
ــن  ــت؛ ای ــده اس ــی مان ــد باق ــد ۵ درص در ح
هزینه هــای  می دهــد  نشــان  موضــوع 
و  را حقوق بگیــران  دولــت  میــل  و  حیــف 
مــردم ضعیــف جامعــه پرداخــت می کننــد 
ــای  ــدان از ندانم کاری ه ــل ثروتمن و در مقاب

دولــت منتفــع می شــوند .
اشـاره  اقتصـاددان  ایـن  کـه  آن طـور 
ارز،  نـرخ  تـورم،  همچـون  مسـائلی  می کنـد، 
گسـترده،  فقـر  اقتصـادی،  نابسـامانی های 
ناامیـدی حاکـم، فرصت هـای از دسـت رفتـه 
بـرای توسـعه و . .  . تصویـری از اقتصـاد ایـران 
بـه دسـت می دهـد کـه نشـان می دهـد تنهـا 
یـک دسـت نامرئـی توانسـته قامت کشـور را 

تـا بـه امـروز برافراشـته نگـه دارد و بنابرایـن 
سیاسـت های  کـه  داشـت  امیـد  نمی تـوان 
کشـور  شـرایط  بهبـود  موجـب  دولتمـردان 

د  . شو
بـا  افـرادی کـه  یوسـفی خاطرنشـان کـرد: 
می شـوند  مواجـه  ایـران  اقتصـاد  وضعیـت 
ناتـوان در اتخـاذ تصمیمات کارسـاز هسـتند و 
بنابرایـن اگـر سیاسـتی هـم دنبـال شـود تنها 
تیـری در تاریکـی اسـت و هیچ کـدام قـادر به 
ارائـه راه حل برای مشـکات کشـور نیسـتند  . 
بـه اعتقـاد وی، سیاسـت های دولـت روحانـی 
و  دالل  گروه هـای  سیاسـت های  از  متاثـر 
نفـوذ  قـدرت  و  اسـت  اقتصـاد  در  بـازرگان 
آنـان بـه قدری اسـت کـه حتی سیاسـت های 
دولـت را هم بـه گـروگان گرفته انـد، بنابراین 
تـا زمانـی کـه سیاسـت های آنـان بـر اقتصاد 
سیاسـت های  از  می تـوان  نـه  باشـد  حاکـم 
کنتـرل نقدینگـی سـخن گفـت و نـه می توان 
بـه کنتـرل نـرخ تـورم امیـد داشـت و حتی با 
اضافـه کـردن مسـاله تحریم هـا بـه آن، بایـد 
منتظـر تشـدید بحران هـای اقتصـادی نیـز در 

باشیم  . کشـور 
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از زمانی کـه سـامانه نیمـا کـه برخـی آن 
افتـاد،  راه  می شناسـند  ثانویـه  بـازار  بـا  را 
اولیـه  مـواد  واردکننـدگان  و  تولیدکننـدگان 
دلگـرم شـدند کـه حداقـل بـدون واسـطه و 
نیـاز  مـورد  ارز  قیمـت کمتـر می تواننـد  بـا 
ایـن دلخوشـی  خـود را تأمیـن کننـد ولـی 
دوام نیـاورد. چـرا کـه دسـت تولیدکنندگان 
و صادرکننـدگان  نرسـید  ارز  نـوع  ایـن  بـه 
بـرای عرضـه ارز دسـت بـه عصـا حرکـت 
کردنـد و از سـوی دیگـر سـعی کردنـد بـا 
حفـظ ذخایـر ارزی خـود تا مشـخص شـدن 

سـاز و کار سـامانه نیمـا منتظـر بماننـد.
به خاطـر  البتـه گروهـی هـم هسـتند کـه 
فاصلـه قیمتـی ارز آزاد و سـامانه نیمـا، بازار 
ترجیـح می دهنـد.  نیمـا  بـه سـامانه  را  آزاد 
ایـن موضوع گایه شـدید رئیـس جمهوری 
را هم سـبب شـد. حسـن روحانـی تأخیر در 
فـروش ارز از سـوی شـرکت های صادراتـی 
را خیانـت به کشـور دانسـت و دسـتور عزل 

و معرفـی ایـن افـراد بـه دادگاه را داد.
در ایـن میـان پتروشـیمی ها عنـوان کردند 
از ابتـدای سـال ۹7 تـا ۱۹ شـهریور امسـال 
یـورو  میلیـون   ۳۲۱ و  میلیـارد  سـه  حـدود 
صـادرات  ارزی  درآمـد  درصـد   ۶۹ معـادل 
پتروشـیمی بـه بـازار عرضـه شـده کـه یک 
میلیـارد و 7۶ میلیـون یـورو از آن بـه بـازار 
ثانویـه )بـا قیمـت 8۰8۰ تومـان( اختصاص 
دارد. ایـن عـدد بـه اعتقـاد فعـاالن صنعتی 
بسـیار کـم اسـت و بـا توجه بـه درآمـد آنها 
دسـتورالعمل  براسـاس  نیسـت.  منطقـی 
»رفـع  موضـوع  بـا  مرکـزی  بانـک  جدیـد 
ارز  برگشـت  و  صادرکننـدگان  ارزی  تعهـد 

حاصـل از صادرات کاال بـه چرخه اقتصادی 
اسـت  مکلـف  ایـران  گمـرک  کشـور«، 
»همزمـان« بـا اظهـار الکترونیـک صادرات 
در پنجـره واحـد تجـارت فرامـرزی، تعهـد 
بازگشـت ارز حاصـل از صـادرات را بـه طور 
سیسـتمی از صادرکننـده یـا نماینـده قانونی 
بگیـرد.  پیوسـت  تعهدنامـه  شـرح  بـه  وی 
صادرکننـدگان کاال مکلفنـد سـه مـاه پـس 
از تاریـخ صـدور پروانـه صادراتـی گمرکـی، 
حداقـل ۹۵ درصـد »ارزش گمرکـی کاالی 
منـدرج در پروانـه صادراتـی« را بـه چرخـه 
طریـق  از  و  بازگرداننـد  کشـور  اقتصـادی 
بانـک مرکـزی  سـامانه جامـع تجـارت بـه 

اظهـار کننـد.

صادرکنندگان در صورت عدم عرضه 
ارز به نیما با مشکل مواجه می شوند

مجتبـی خسـروتاج رئیس سـازمان توسـعه 
تجـارت  دربـاره عرضـه ارز صادرکننـدگان 
همـکاری  عـدم  و  ثانویـه  بـازار  در 
دسـتورالعمل  بـا  گفـت:  صادرکننـدگان، 
سـپردن  بـرای  مرکـزی  بانـک  اباغـی 
درآمـد  کـه  شـرکت هایی  اگـر  ارزی  تعهـد 
ارز  عرضـه  بـه  نسـبت  دارنـد  صادراتـی 
خواهنـد  مواجـه  مشـکل  بـا  نکننـد  اقـدام 
رئیـس  می کنـم  تصـور  افـزود:  وی  شـد. 
از شـرکت های عمـده صادراتـی  جمهـوری 
پایـه   محصـوالت  پتروشـیمی،  بخـش  در 
ایـن  اکثـرا  کـه  فلـزی  کانی هـای  و  نفتـی 
بـه  وابسـته  شـبه دولتی،  شـرکت های 
و  سـرمایه گذاری  بـزرگ  هلدینگ هـای 
بـا مدیریـت دولتـی یـا وابسـته بـه نهادهـا 

هسـتند ناراضـی اسـت چـرا کـه بـه تعهـد 
عمـل  ثانویـه  بـازار  بـه  ارز  ارائـه  در  خـود 
بـه  کامـل  را  صادراتی شـان  ارز  و  نکردنـد 
مدیریـت  یکپارچـه  )نظـام  نیمـا  سـامانه 

نیاوردنـد. ارزی( 

بـازار ثانویه ارز کار نمی کند
اتـاق  عضـو  زهره ونـدی  محمدرضـا 
ثانویـه  ارز  دربـاره  نیـز  ایـران  بازرگانـی 
آن  از  تولیدکننـدگان  کـه  اسـتفاده ای  و 
داشـتند، گفت: درسـت اسـت کـه می گویند 
نیـاز  مـورد  ارز  می تواننـد  تولیدکننـدگان 
خـود را از طریـق بـازار ثانویـه تأمیـن کنند 
امـا وقتـی ارزی وجـود نـدارد درخواسـت ها 
باطـل می شـود. بـا این شـرایط بـازار ثانویه 
کار نمی کنـد و عمـا دسـت تولیدکننـدگان 
ادامـه  وی  نمی رسـد.  سـامانه  ایـن  ارز  بـه 
حداقـل  ثانویـه  ارز  از  اسـتفاده  بـرای  داد: 
تولیدکننـدگان دو بـار درخواسـت دادنـد، اما 
نتوانسـتند ارزی دریافـت کننـد و همـواره از 
مـدت ثبت نام هـا گذشـته اسـت. لـذا بـدون 
مـا  درخواسـت  تاریـخ  از  توضیحـی  هیـچ 
گذشـت و حتـی وعـده پـول هم داده نشـد.

بـه  ارز  عرضـه  از  صادرکننـدگان 
نمی کننـد امتنـاع  نیمـا 

متأسـفانه  داشـت:  اذعـان  زهره ونـدی 
دولـت  متعـدد  آیین نامـه  و  دسـتورالعمل 
تمـام  شـده  باعـث  آیین نامـه(   ۱۵7(
و  شـوند  مواجـه  سـردرگمی  بـا  بخش هـا 
درانتظارشـان  آینـده ای  چـه  نمی داننـد 
دالر  میلیـارد   7 حداقـل  اکنـون  اسـت. 

رمزگشایی از کندی عرضه ارز به سامانه نیما
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سـرمایه ملـی در گمـرک خـاک می خـورد. 
کـرده  تصمیم گیـری  درسـت  دولـت  اگـر 
ترخیـص  معطـل  تولیدکننـده  اکنـون  بـود، 
مـواد اولیـه خـود از گمرک نبـود و از طرفی 
صادرکننـده هـم بـه دولـت اطمینـان پیـدا 
خـود  ارز  عرضـه  بـه  نسـبت  و  بـود  کـرده 

نمی کـرد. تأخیـر  این گونـه 
صادرکننـدگان  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
حاضرنـد ارز خـود را در بـازار ثانویـه عرضه 
صادرکننـدگان  از  هیچ کـدام  گفـت:  کننـد، 
از عرضـه ارز خـود در سـامانه نیمـا بـرای 
از  امـا  نمی کننـد  امتنـاع  تولیـد  بـه  کمـک 
شـفافی  و  مشـخص  سـازوکار  کـه  آنجـا 
و  داشـتند  نگـه  دسـت  آنهـا  نـدارد،  وجـود 
منتظـر ایـن هسـتند کـه ببیننـد دولـت چـه 
مجـدد  می خواهـد  آیـا  و  دارد  برنامـه ای 

دهـد. تغییـر  را  دسـتورالعمل ها 

تا  صادرکنندگان 
می کنند ۹۰ صبر  دقیقه 

ایــران گفــت:  بازرگانــی  اتــاق  عضــو 
صادرکننــدگان بــرای ارائــه ارز خــود در 
ــد  ــت دارن ــاه فرص ــش م ــه ش ــازار ثانوی ب
ــر  ــه ۹۰ صب ــا دقیق ــت ت ــن جه ــه همی و ب
ــفاف  ــاز و کاری ش ــا در س ــرد ت ــد ک خواهن
ــد.  ــدام کنن ــه عرضــه ارز خــود اق نســبت ب
قابل توجهــی  ارز  خصوصــی،  بخــش 
ــا  ــدارد ام ــه ن ــازار ثانوی ــه ب ــه ب ــرای ارائ ب
ــوالت  ــده محص ــه صادرکنن ــا ک خصولتی ه
پتروشــیمی، میعانــات گازی و... هســتند، 
بایــد ارز خــود را عرضــه کننــد. طبــق 
گفتــه معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و 
تجــارت ایــن بخــش یــک میلیــارد دالر ارز 
ــت.  ــرده اس ــه ک ــه عرض ــازار ثانوی را در ب
ــت  ــم فعالی ــه حج ــه ب ــا توج ــدد ب ــن ع ای
ــه داد:  ــت. وی ادام ــم اس ــیار ک ــا بس آنه
طــی ایــن مــدت تنهــا دو نفــر توانســتند از 

ــه آن هــم در حجــم بســیار  ــازار ثانوی ارز ب
میــان  ایــن  در  شــوند.  بهره منــد  کــم 
ــد  ــتند ص ــی نتوانس ــدی حت ــای تولی واحده

ــد. ــه بگیرن ــازار ثانوی ــزار دالر از ب ه

علت دیر عرضه کردن ارز 
را فقط خدا می داند

محمدرضـا صفـا، نایـب رئیـس کمیسـیون 
مدیریـت واردات اتـاق بازرگانـی ایـران هم 
در ایـن بـاره گفتـه اسـت: چرخـه برگشـت 
پـول حاصـل از صـادرات کاال بدین صورت 
کاالی  کـه  زمانـی  صادر کننـده  کـه  اسـت 
تـا  روز   ۱۵ بیـن  می کنـد،  صـادر  را  خـود 
ارز  تـا  می بـرد  زمـان  مـاه  یـک  حداکثـر 
برگـردد.  چرخـه  بـه  صـادرات  از  حاصـل 
دلیـل اصلـی اش هـم ایـن اسـت کـه ایـن 
تبادل هـا از طریق سیسـتم بانکـی به فروش 
صادرشـده  کشـور  از  نقـد  و  نمی رسـد 
کاال  حمـل  از  بنابرایـن  می شـود.  دریافـت 
تخلیـه  از  مقصـد،  کشـور  بـه  رسـیدن  تـا 
تـا فـروش بیـن ۱۰ روز تـا یـک مـاه طول 
می کشـد تـا ارز بـه سیسـتم نیمـا برگـردد. 

وی بـا تأکیـد براینکـه کسـانی که شـناخته 
صـادرات  بـرای  برندشـان  و  هسـتند  شـده 
مـورد تأییـد اسـت، گفت: ایـن افـراد زودتر 
را  از صـادرات خـود  ارز حاصـل  می تواننـد 
دریافـت و وارد سـامانه نیما کننـد، همچون 
پتروشـیمی ها و محصـوالت نفتـی امـا ایـن 
بـه  را  خـود  ارز  دیرتـر  بعضـًا  شـرکت ها 
سـامانه نیمـا واریـز می کننـد کـه علتـش را 

می دانـد. خـدا  فقـط 
اتــاق  نماینــدگان  ایــن عضــو هیئــت 
ایــران یــادآور شــد: ســامانه  بازرگانــی 
ــه  ــرخ پای ــازار آزاد، ن ــه ب ــبت ب ــا نس نیم
کــه  اســت  قیمــت  ارزان تریــن  و  دارد 
به صــورت نوبت دهــی بــرای متقاضیــان 
تأمیــن می شــود. در سیســتم نوبت دهــی 
هــم تــا زمــان تأمیــن ارز از صرافی هــا 
و بانک هــا حداکثــر یــک هفتــه طــول 
می کشــد. وی اظهارکــرد: تــا امــروز در 
ــد ارز و واردات  ــرای خری ــا ب ــتم نیم سیس
ــر  ــه حداکث ــته ایم، چراک ــکلی نداش کاال مش
یــک هفتــه تــا ۱۰ روز مــدت طوالنــی 

ــت. ــن ارز نیس ــرای تأمی ب
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پارچـه  فروشـان  طاقـه  اتحادیـه  رئیـس 
گفـت: مالیـات بـر ارزش افـزوده و پوشـاک 
قاچـاق، صنعت نسـاجی کشـور را به نابودی 
کشـیده اسـت. امیر قدیری نژاد افـزود: اکثر 
تولیدی هـای وابسـته بـه تسـهیات بانکی، 
در ایـن شـرایط اقتصـادی بـه دلیـل وجـود 
مالیـات ارزش افـزوده و رکود بـازار در حال 
نابـودی هسـتند. وی گفـت: مالیـات ارزش 
افـزوده در کشـورهایی گرفتـه می شـود کـه 
سـود تسهیات شـان زیـر یک درصد اسـت 
نـه در ایـران کـه بعضـا تـا ۲۶ درصد سـود 

تسـهیات بانکـی بـاال می رود.
قدیـری نـژاد افـزود: در صنـف مـا چهـار 
و  رنگـرزی  بافندگـی،  ریسـندگی،  مرحلـه 
کـدام  هـر  کـه  دارد  وجـود  پارچـه  عرضـه 

تسـهیات  بـه  خـود  فعالیـت  ادامـه  بـرای 
بانکـی و تهیـه مـواد اولیـه متکـی هسـتند. 
حـال بـه سـادگی می شـود سـود تسـهیات 
بانکـی و مالیـات ارزش افـزوده در هر کدام 
از ایـن مراحـل را بـا یـک محاسـبه سـاده 
کـرد  اضافـه  نهایـی  محصـول  قیمـت  بـه 
سیاسـت ها،  ایـن  بـا  کـه  شـد  متوجـه  و 
هیـچ  بـدون  مـا  صنـف  نهایـی  محصـول 
قیمـت  افزایـش  صددرصـد  تـا  توجیهـی 

داشـت. خواهـد 
طاقـه  و  بنکـداران  اتحادیـه  رئیـس 
بـه  توجـه  بـا  گفـت:  پارچـه  فروشـان 
صنـف  مشـتری های  اصلی تریـن  اینکـه 
در  هسـتند  پوشـاک  تولیدکننده هـای  مـا 
حـال حاضـر عـدم امـکان تهیـه مـواد اولیه 

بـا قیمـت ثابـت در ایـن صنـف و فعالیـت 
بـه  پوشـاک  تولیدکننـده  اصنـاف  نکـردن 
کشـور،  در  قاچـاق  پوشـاک  وجـود  دلیـل 
نسـاجی  صنعـت  کشـتی  تـا  شـده  باعـث 

بنشـیند. ِگل  بـه  کشـور 
قدیـری نـژاد افـزود: در جلسـات پیاپـی ای 
کـه اصنـاف بـا دولـت داشـته اسـت بارهـا 
در  مشـکل  و  اولیـه  مـواد  نبـود  مشـکات 
ایـن مـواد گوشـزد  بـرای واردات  ارز  تهیـه 
شـده امـا مـن سـوالی دارم؛ شـاید کشـور در 
موقعیـت خاصـی از بحـران قـرار گرفتـه و با 
کمـی تحمـل بتـوان ایـن بحـران را رد کرد 
امـا چطور اسـت کـه در این برهـه اقتصادی 
کامـا  پوشـاک  واردات  اینکـه  بـا  حتـی 
کشـور  بـه  خارجـی  پوشـاک  شـده  ممنـوع 
وارد می شـود و در فروشـگاه هایی بـه قـول 

بـه فـروش می رسـد. معـروف الکچـری 

پارچه  32 درصـد توزیع کننـدگان 
تعطیـل شـده اند

بنکـداران  اتحادیـه  عضـو  همچنیـن 
گفـت:  تهـران  پارچـه  فروشـان  طاقـه  و 
ایـن  در  سـنگین  بسـیار  مالیات هـای 
شـرایط اقتصـادی، باعـث تعطیلـی بیـش از 
بـازار  در  پارچـه  توزیعکننـدگان  درصـد   ۳۲
در  محمـدی  ملـک  اسـت.  شـده  تهـران 
گفتگـو بـا خبرگـزاری صـدا و سـیما افـزود: 
کارخانه هـای نسـاجی بیـش از ۴ ماه اسـت 
کـه بـه هیـچ عنـوان تولیـد ندارنـد و مـواد 
اولیـه کارشـان هـم در بـازار پیدا نمی شـود. 

کشتی به ِگل نشسته صنعت نساجی
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وی گفـت: ایـن در حالـی اسـت کـه بـا در 
کاشـت  زمـان  از  نکتـه  ایـن  گرفتـن  نظـر 
کارخانـه  در  پارچـه  تولیـد  زمـان  تـا  پنبـه 
چنـد شـغل مسـتقیم و غیـر مسـتقیم بـا این 
صنعـت وجـود دارد حـاال بایـد اعـام کـرد 
بسـیار  رکـود  می توانـد  تعطیلـی  ایـن  کـه 
جـدی را در حـوزه صنـف تولیـد پارچـه بـه 

بیـاورد. وجـود 
حاضـر  حـال  در  افـزود:  محمـدی  ملـک 
کـه  جهـان  پشـم بافی  کارخانـه  بهتریـن 
در ایـران بـود بـه دلیـل ورشکسـته شـدن 
در شـش ماهـه اخیـر تعطیـل شـده و حتـی 
بـه  اقـدام  کارخانـه  ایـن  زمین هـای  در 
کرده انـد.  مسـکونی  آپارتمان هـای  سـاخت 
و  بـازار  در  اولیـه  مـواد  نبـود  گفـت:  وی 
کـه  آنهـا  قیمت گـذاری  در  نداشـتن  ثبـات 
البتـه همگـی منتـج از عـدم ثبـات در نـرخ 
بسـیار  مالیات هـای  کنـار  در  اسـت  ارز 
سـنگین در ایـن شـرایط اقتصـادی، صنـف 
مشـکات  بـا  را  پارچـه  طاقه فروشـان 
فراوانـی روبـه رو کرده اسـت کـه در صورت 
مرتفـع نکـردن مشـکات، تولیـد کننده هـا 
صنـف  ایـن  قدیمـی  کننده هـای  توزیـع  و 
کار  ادامـه  امـکان  دیگـر  اسـت  ممکـن 

باشـند. نداشـته 

4۰ درصد از کارگاه های نسـاجی در 
6 ماه گذشـته تعطیل شـده است

سـراجان  اتحادیـه  مسـئول  همچنیـن 
تهـران گفـت: تولیدی هـای پارچه بـه دلیل 
قیمـت  نداشـتن  ثبـات  و  اولیـه  مـواد  نبـود 
محسـن  کشـیدند.  کار  از  دسـت  بـازار،  در 
خردمنـد افـزود: در حـال حاضـر مـواد اولیه 
در بـازار قیمـت ثابتـی نـدارد و هـر روز رو 
باعـث  خـود  ایـن  کـه  اسـت  افزایـش  بـه 
نسـاجی  صنـف  در  تولیدکننده هـا  تـا  شـده 

امـکان بسـتن قراردادهـای طوالنی مـدت و 
ادامـه فعالیـت را نداشـته باشـند. وی گفت: 
وقتـی تولیدکننـده نمی توانـد مـواد اولیـه را 
بـا قیمـت ثابتـی تهیـه کنـد چطـور می تواند 
قـراردادی بـرای مثـال یـک ماهـه ببنـدد و 

شـروع بـه تولیـد کنـد.
تهــران  ســراجان  اتحادیــه  مســئول 
ــال ارزی  ــه ح ــا ب ــا ت ــف م ــزود: در صن اف
ــی  ــزار و ۲۰۰ تومان ــار ه ــوان چه ــه عن ب
بــرای واردات مــواد اولیــه اختصــاص پیــدا 
نکــرده اســت و از تاریــخ ۲۲ فروردیــن کــه 
ــچ  ــد هی ــاغ ش ــت اب ــنامه ارزی دول بخش
کــدام از واردکننــدگان مــا نتوانســتند مــواد 
ــد  ــد. خردمن ــف را وارد کنن ــن صن ــه ای اولی
ــدگان  ــد کنن ــر تولی ــال حاض ــت: در ح گف
از  دیگــر  مــا  صنــف  واردکننــدگان  و 
ــی  ــزار و ۲۰۰ تومان ــار ه ــت ارز چه دریاف
ــد و فقــط از دولــت انتظــار  ناامیــد شــده ان
ــرخ  ــرای ن ــت ب ــدد ثاب ــک ع ــا ی ــد ت دارن
ارز در نظــر بگیــرد کــه بــر اســاس آن 
ــت  ــداری و قیم ــه را خری ــواد اولی ــود م بش

محصــول نهایــی خــود را بــه مشــتری 
ــوش  ــد فرام ــه نبای ــزود: البت ــد. وی اف بدهن
ــدن ارز  ــت ش ــال ثاب ــرای مث ــه ب ــرد ک ک
هــزار   ۱۵ یــا   ۱۴ مثــل  قیمت هایــی  در 
ــه  ــود ک ــث ش ــت باع ــن اس ــان ممک توم
ــن زودی هــای  ــه ای ــی دیگــر ب ــد داخل تولی
کمــر راســت نکــرده و خریــداران تولیــدات 
داخلــی را از دســت بدهــد امــا ادامــه ایــن 
شــرایط هــم بــرای صنــف مــا ممکــن 
ــر  ــه اخی ــش ماه ــه در ش ــرا ک ــت چ نیس
حداقــل ۴۰ درصــد از کارگاه هــای نســاجی 

بــه ســمت تعطیلــی رفته انــد.
ادامـه  تهـران  اتحادیـه سـراجان  مسـئول 
کارگاه هـای  درصـدی   ۴۰ تعطیلـی  داد: 
صنـف  ایـن  کـه  اسـت  حالـی  در  نسـاجی 
تـازه در فصـل رونـق کاری خود قـرار دارد 
امـا بـرای مثـال وقتـی یـک حلـب چسـب 
۲۲۰ هـزار تومانـی شـش ماه پیـش را حاال 
بایـد تـا ۵۰۰ هـزار تومـان خریـداری کرد، 
شـاید  قابل رقابـت  محصـول  تولیـد  انتظـار 

باشـد. نابجایـی  انتظـار 
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مطابـق آمـار سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق کاال و 
ارز، میزان قاچاق پوشـاک در سـال، حدود ۲ و 
نیـم میلیـارد دالر از مسـیرهای موجـود برآورد 
شـده اسـت. رضـا موسـی زاده معـاون مدیرکل 
دفتـر مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز؛ به تشـریح 
اختـاف آمـاری سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق کاال 
در  تجـارت  و  معـدن  وزارت صنعـت،  و  ارز  و 
مـورد قاچاق پوشـاک پرداخته  و شـیوه اشـتباه 
زمینـه  ایـن  در  را  صمـت  وزارت  محاسـباتی 
واشـکافی کـرده اسـت. مشـروح ایـن گفتگـو 

در پـی می آیـد:
 

علت اختـالف آماری قاچاق پوشـاک 
ذیربط چیسـت؟ بین دسـتگاه های 

وزارت صنعـت،  آمارهـای  از  اسـتفاده  منبـع 
معـدن و تجـارت با سـتاد مبـارزه کاال و ارز در 
ایـن زمینه بـا یکدیگـر متفاوت اسـت و همین 
امـر باعـث تفـاوت آمار هـا شـده اسـت. مبنای 
اعـام آمـار وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت 
یعنـی  اسـت  بین المللـی  صـادرات  میـزان 
عنـوان  بـه  خارجـی  کشـورهای  کـه  آمـاری 
صـادرات خـود در ایـن مـورد اعـام می کننـد 
را مـورد اسـتناد قـرار می دهـد. در حالـی کـه 
محاسـبه مابه التفـاوت مقـدار ارسـال پوشـاک 
دیگـر کشـورهای خارجـی و مقـداری کـه در 
آمـار گمـرکات بـه ثبـت رسـیده اسـت شـیوه 

نیسـت. مناسـبی 
ارائـه  در  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزارت 
)سـازمان   WTO آمـار  بـه  خـود  احصاهـای 

توسـعه تجـارت جهانـی( و یونیـدو ) سـازمان 
توسـعه صنعتـی ملـل متحـد( که به هر کشـور 
در حـال توسـعه و تحـت پوشـش اختصـاص 
می دهـد، اسـتناد می کنـد. طبـق آمار منتشـره 
هجـری   ۹۵ )سـال   ۲۰۱۶ سـال  در  شـده 
شمسـی( هـزار و ۴۰۰ میلیـون دالر پوشـاک 
در  کـه  حالـی  در  شـده  فرسـتاده  ایـران  بـه 
دالر  میلیـون   ۶۱.۳ واردات  ایـران  گمـرکات 
بـه ثبـت رسـیده اسـت. یعنـی یـک اختـاف 
آمـاری حـدود یک میلیـارد دالری وجـود دارد 
و همیـن عـدد مبنـای اعـام مدیـران وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت قـرار گرفتـه اسـت. 

بـا وجـود ایـن اختـالف آمـاری باید 
بـه کـدام یـک از آمار ها اسـتناد کرد؟ 
وجـود اختـاف آماری باعث شـده تـا وزارت 
صنعـت، معـدن و تجـارت این اختـاف آماری 
را قاچـاق بیـان کنـد در حالی که سـتاد مبارزه 
بـا قاچـاق کاال و ارز تحلیل دیگـری برای این 
اختـاف آمـاری دارد. سـتاد مبـارزه بـا قاچاق 
کاال و ارز مطابـق مـاده ۱۶ قانـون مبـارزه بـا 
قاچـاق کاال و ارز، مرجـع رسـمی اعام قاچاق 
اسـت و دسـتگاه هایی همچـون گمرک، نیروی 
انتظامـی، وزارت صنعـت، معدن و تجارت و در 
مجمـوع ۲۴ دسـتگاه در اعـام آمـار و تحلیل 
قاچـاق همـکاری دارنـد. بنابرایـن دقیق تریـن 
آمـار نـزد ایـن سـتاد اسـت. سـتاد مبـارزه بـا 
قاچـاق کاال و ارز شـکاف آمـاری میـان عرضه 
و تقاضـا موجـود در بـازار را ارزیابـی می کنـد 

یعنـی بـا احتسـاب میزان صـادرات دوخت های 
ایرانـی و بخشـی از نیـاز کشـور کـه به وسـیله 
تولیدکننـدگان داخلـی تامیـن می شـود، میزان 

مصـرف را می سـنجد.

چه مقدار پوشـاک در کشـور مصرف 
؟  د می شو

میـزان واردات پوشـاک بـه اینکـه چقـدر از 
نیـاز کشـور را به وسـیله تولیدکننـدگان داخلی 
تأمیـن می کنیـم بسـتگی دارد. طبـق آخریـن 
مـورد  پوشـاک  دالر  میلیـارد   8.۱8۰ بـرآورد 
نیاز کشـور اسـت کـه ۵.۵ میلیـارد آن از تولید 
میلیـون دالر   ۹۵۰ و  تأمیـن می شـود  داخلـی 
ایـران می شـود.  وارد  دیگـر کشـورها  از  هـم 
در واقـع اگـر میـزان تولیـد داخل )همـان ۵.۵ 
میلیـارد( را از 8 میلیـارد دالر مصـرف پوشـاک 
کسـر کنیـم بـه طـور تقریبـی حـدود ۲ و نیـم 

میلیـارد دالر قاچـاق پوشـاک داریـم.

چرا آمار هـای وزارت صنعـت، معدن 
نیسـت؟  و تجارت صحیح 

گاهـی اوقـات بـا خـود می گوییـم کـه کاش 
میـزان اعـام وزارت صنعت، معـدن و تجارت 
یـک  صـورت  آن  در  کـه  چـرا  بـود  صحیـح 
امـا  داشـتیم  پوشـاک  قاچـاق  دالر  میلیـارد 
اکنـون ایـن میـزان بیشـتر اسـت و در سـال 
مسـیر های  از  دالر  میلیـارد  نیـم  و   ۲ حـدود 
تجـارت  سـازمان  می شـود.  بـرآورد  موجـود 
می کنـد  غفلـت  مـوارد  از  برخـی  در  جهانـی 

چرا آمارهای اعالمی از قاچاق پوشاک متفاوت است؟
معاون مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کاال و ارز تشریح کرد:
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بـه همیـن علت بـرآورد آنهـا از میـزان قاچاق 
نیسـت. دقیـق  و  موجـود صحیـح 

آیـا مناطـق آزاد به گسـترش قاچاق 
دامـن می زند؟ پوشـاک 

میـزان  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  وزارت 
مقصـد  بـه  کـه  دیگـر  کشـورهای  صـادرات 
در  می کننـد  صـادر  را  محمولـه ای  ایـران 
ایـن  از  نظـر می گیـرد در حالـی کـه بخشـی 
دیگـر  بخشـی  و  آزاد  مناطـق  در  محموله هـا 
نیـز از طریـق مناطق ویـژه اقتصـادی که آمار 
آنهـا بـه دقـت ثبت نمی شـود، به داخل کشـور 
مـوارد،  از  برخـی  در  البتـه  می کنـد.  پیـدا  راه 
اقتصـادی  ویـژه  مناطـق  طریـق  از  قاچـاق 
انجـام می شـود کـه آمـار آن بـه طـور دقیـق 
ثبـت نشـده اسـت و در بیشـتر مواقـع بـه طور 
حـدودی و بـر اسـاس پیش فرض ها آمـاری به 

می دهیـم. اختصـاص  آن 
 

قاچـاق  بـر  اثـری  چـه  تحریم هـا 
دارد؟ 

بایـد در تجـارت در نظـر  شـرایط کشـور را 
گرفـت چـرا کـه برخـی از کشـورها اقـدام بـه 
صـادرات محموله هایـی می کننـد امـا بـه علت 
تحریم هـا و یـا هـر مشـکل دیگـری بـه ایـن 
وارد کشـورهای  مقصـد نمی رسـد و محمولـه 
امـارات و غیـره می شـود. در  جانبـی هماننـد 
برخـی مـوارد دیگـر، محموله هایـی کـه موفق 
بـه واردات مسـتقیم کشـور نشـده اند، در وهله 
نخسـت بـه کشـورهای جانبـی وارد شـده و از 
آن کشـور بـه ایـران منتقـل می شـود و ایـن 
پیمایـش دوگانـه باعـث می شـود تـا آمـار این 
محموله هـا در دو کشـور متفـاوت ثبـت شـود.

سـال  اتمـام  زمـان  تفـاوت  آیـا   
ایـران  بـا  خارجـی  کشـور های  در 

اثرگـذار  قاچـاق  آمـار  در  می توانـد 
؟  شـد با

ایـران در بحـث ثبت تاریخ دچـار چالش هایی 
اسـت. به طـور مثـال سـال ۲۰۱۶ آنهـا کاما 
منطبـق بـا سـال ۹۵ هجری شمسـی نیسـت، 
بـه عبـارت دیگر کشـورهای خارجـی در فصل 
بهمـن و اسـفند تحویـل سـال دارنـد اما سـال 
تحویلـی مـا در بهـار اتفـاق می افتـد و همیـن 
ایجـاد  باعـث  سـال  اتمـام  دوماهـه  اختـاف 

می شـود. چالش هایـی 

در  اثـری  چـه  داخلـی  فاکتور هـای 
دارد؟  پوشـاک  قاچـاق 

یـک فاکتـور دیگـر هـم در میـزان محاسـبه 
قاچـاق و صـادرات دیگـر کشـورها پیش بینـی 
نمی شـود و آن هـم مربـوط بـه اظهـار اشـتباه 
کـه  چـرا  کشورهاسـت  دیگـر  صادرکننـدگان 
برخـی از آنهـا قصـد دارنـد بـا اظهـار مقداری 
بیـش از صـادرات انجـام شـده از مشـوق های 
صادراتـی بهره ببرنـد. البتـه فاکتورهای داخلی 
بـه  نیسـت.  بی اثـر  قاچـاق  در گسـترش  هـم 
طـور مثـال تعرفـه ۵۵ درصـدی هزینـه زیادی 
کـه  بـه حسـاب می آیـد  واردکننـدگان  بـرای 
انگیـزه قاچـاق را بـه منظـور کاهـش قیمـت 
تمام شـده افزایـش می دهـد. تمـام فاکتورهای 
یـاد شـده باعـث می شـود تـا میـزان صـادرات 
بیشـتر کشـورها رو به ایران باشـد  و متاسـفانه 
نبـود بسـترهای کافـی باعـث شـده تـا نتـوان 

داشـت. خوبی  اسـتناد 

ارز چگونـه  بـا قاچـاق کاال و  سـتاد مبـارزه 
می کنـد؟  ارزیابـی  را  پوشـاک  قاچـاق  میـزان 
در حـال حاضر شـکاف بیـن عرضـه و تقاضا 
میـزان  یافتـن  روش هـای  بهتریـن  از  یکـی 
قاچـاق کشـور اسـت، چرا کـه مبنای محاسـبه 
وزارت  اسـت.  متفـاوت  منبـع  دو  طریـق  از 

بحـث  بـه  تنهـا  تجـارت  و  معـدن  صنعـت، 
واردات رسـمی از طریـق آمـار بین المللی اکتفا 
اختـاف  تـا  شـده  باعـث  مبنـا  ایـن  می کنـد 
آمـاری بـه وجـود آمـده توجیـه قانع کننـده ای 
کوله بـری،  ته لنجـی،  اجنـاس  نکنـد.  پیـدا  را 
و  مسـافری   کاالی  اقتصـادی،  ویـژه  مناطـق 
غیـره در آمـار وزارت صنعت، معـدن و تجارت 
محاسـبه نمی شـود. در سـال های اخیـر بسـیار 
دیـده شـده کـه در پروازهـای خارجـی حجـم 
زیادی از اجناسـی همانند پوشـاک وارد کشـور 
شـده اسـت، در حالـی کـه ایـن آمـار نیـز در 
گـزارش اعامـی از سـوی وزارت صمـت جزو 
آمـار قاچـاق محسـوب نمی شـود. اگـر کاالی 
مسـافری،  پروازهـای  طریـق  از  شـده  وارد 
محاسـبه  را  غیـره  و  آزاد،کوله بـری  مناطـق 
کنیـم حجـم زیـادی از آمـار کاالی قاچـاق به 

می آیـد.  دسـت 
گفتنـی اسـت؛ بـا اینکـه پدیـده قاچـاق بـه 
بـه  اقتصـاد  در  کننـده  فلـج  امـری  عنـوان 
حسـاب می آیـد اما آمـار دقیـق و برنامه ریزی 
نـدارد.  وجـود  آن  سـاماندهی  بـرای  مدونـی 
بـا  مبـارزه  سـتاد  هماننـد  نهاد هایـی  اکنـون 
قاچـاق کاال و ارز و وزارت صنعـت، معـدن و 
تجـارت اقـدام بـه انتشـار آمـاری در خصوص 
قاچـاق پوشـاک می کننـد کـه در این بـاره هم 

اختـاف آمـاری وجـود دارد.
برخی از فعاالن عرصه پوشاک گله مندی هایی 
پوشاک  قاچاق  از  دقیقی  آمار  نبود  درخصوص 
بیان می کنند که این ضعف باعث بهم ریختگی 
واردات  یا  و  تولید  برای  آنها  برنامه ریزی های 
تصمیم هایی  ذیربط  مسئوالن  البته  می شود. 
کنترل  برای  یکپارچه  سامانه های  ایجاد  نظیر 
بازرگانان  محموله های  رهگیری  و  واردات 
برنامه  و  انضباط  شاهد  هنوز  اما  اند  گرفته 
پدیده  این  ساماندهی  به  قادر  که  مشخصی 

نیستیم. باشد،  شوم 
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نشـان  گوناگـون  پیش بینی هـای  بررسـی 
مرکـزی  بانـک  اینکـه  وجـود  بـا  می دهنـد 
سـال  نخسـت  ماهـه  سـه  اقتصـادی  رشـد 
جـاری را ۱.8 درصـد اعـام کـرد، ایـن رونـد 
در روزهـای دیگـر سـال ادامـه نخواهـد یافت 
و امسـال رشـد اقتصادی کشـور منفـی خواهد 
شـد. منفـی شـدن رشـد اقتصـادی کشـور در 
کـه  می کنـد  متاثـر  را  اشـتغال  نخسـت  گام 
هـر  در  می دهنـد  نشـان  دیگـر  بررسـی های 
حـال نـرخ بیـکاری تـا پایـان سـال جـاری با 
افزایـش ۲۵ واحـد درصـدی بـه بیـش از ۱۵ 

می شـود. بالـغ  درصـد 
در حالـی بانـک مرکـزی جمهوری اسـامی 
خبـر از رشـد ۱.8 درصـدی اقتصـادی کشـور 
جـزو  را  آن  کارشناسـان  از  بسـیاری  داد، 
از رشـد مثبـت  آخریـن آمـاری دانسـتند کـه 
اقتصـادی خبـر می دهـد. وضعیـت اقتصـادی 
کشـور از آغـاز زمسـتان سـال گذشـته رو بـه 
جهش هـای  و  کـرد  حرکـت  شـدن  وخیم تـر 
مـداوم قیمـت ارز در کنـار خـروج امریـکا از 
کـرد  دگرگـون  به گونـه ای  را  شـرایط  برجـام 
کـه پیش بینی هـای قبلـی نهادهـای معتبـر از 
اقتصـاد کشـور زیـر سـوال بـرود. بطـور مثال 
صنـدوق بین المللـی پـول و بانـک جهانـی در 
آخریـن گزارش هـای خود رشـد اقتصـاد ایران 

 ۳.7 در سـال جـاری میـادی را بـه ترتیـب 
بـود.  پیش بینـی کـرده  ۴.۱ درصـد  و  درصـد 
ایـن گزارش هـا در شـرایطی منتشـر شـد کـه 
تصـور ایـن دو نهـاد مهـم بین المللـی از ادامه 
ثبـات در اقتصـاد کشـور بـود ولی بـا توجه به 
اتفاقـات اخیـر بـه نظـر می رسـد گزارش هـای 
بعـدی ایـن دو، بـا تغییـرات مهمـی از پیـش 
بینی هـای اقتصـادی ایـران همراه باشـد.مرکز 
پژوهش هـای مجلـس در آخرین گزارشـی که 
از  رونـد بخـش حقیقـی اقتصـاد ایـران داده 
بـود، دو سـناریو را بـرای نـرخ رشـد اقتصادی 
کشـور تـا پایان سـال جـاری پیش بینـی کرده 
همـکاری  بـه  منـوط  اول  سـناریوی  اسـت. 
اتحادیـه اروپـا بـا ایـران بـرای حفـظ برجـام 
اسـت. از نظـر مرکـز پژوهش ها چنانچـه اروپا 
ایـن مسـیر را در پیـش بگیـرد رشـد اقتصادی 
۰.۵- درصـد  پایـان سـال جـاری  تـا  کشـور 
خواهـد بـود. ایـن در حالی اسـت کـه اگر نرخ 
رشـد اقتصادی امسـال و بر اسـاس سـناریوی 
همـکاری اروپـا، بـدون نفـت محاسـبه شـود، 
نـرخ رشـد بـه ۱.۹ درصـد بالـغ می شـود. در 
را کنـار متحـد  اروپـا خـود  سـناریوی دیگـر، 
قـرار  متحـده  ایـاالت  یعنـی  خـود  قدیمـی 
می دهـد و ضمـن تمکیـن از کاخ سـفید، مانند 
را  امریـکا  سیاسـت های   ۹۲ و   ۹۱ سـال های 

پیـش ببـرد. در این صـورت رشـد اقتصادی تا 
پایـان بـه ۲.8- خواهـد بود و نرخ رشـد بدون 
ادامـه رونـد  ۰.8 درصـد می شـود.  نیـز  نفـت 
سـال جـاری در سـال ۱۳۹8 وضعیـت رشـد 
و  می کنـد  سـخت تر  را  کشـور  در  اقتصـادی 
اقتصـادی  رشـد  نـرخ  می شـود  پیش بینـی 
بـرای سـال آینـده بیـن ۳.8- تا ۵.۵- باشـد.
نفـت  بخـش  می دهنـد  نشـان  بررسـی ها 
در  مهمـی  سـهم   ۱۳۹۵ سـال  در  کـه  گاز  و 
رشـد اقتصـادی دو رقمـی داشـت. آن زمـان 
بخـش نفـت و گاز رشـدی چنـد ده درصـدی 
داشـت کـه بـه دلیـل توافـق هسـته ای ایران 
پیش بینـی  حـاال  بـود.   ۱+۵ کشـورهای  بـا 
امریـکا همراهـی  بـا   اروپـا  چنانچـه  می شـود 
نفـت  فـروش  از  بشـکه  هـزار   ۵۰۰ نکنـد، 
کشـور کاسـته شـود که بـه معنای رشـد ۱۰- 
درصـدی بخـش نفـت خواهـد بود و اگـر اروپا 
بـا ایـاالت متحـده همـراه شـود، فـروش نفت 
یـک میلیـون بشـکه و رشـد ایـن بخش ۱8- 

درصـد منفـی خواهـد بـود.
در  و  صنعـت  بخـش  در  دیگـر  سـوی  از 
صـورت اینکـه سـناریوی اول رخ دهـد، ۲۲.۵ 
ماهـه  تولیـد خودروسـازی در سـه  از  درصـد 
و سـایر صنایـع هـم  امسـال کـم شـده  دوم 
در  می کننـد.  تجربـه  را  درصـدی   ۲.۵ افـت 

نرخ بیکاری به بیش از 15 درصد خواهد رسید
پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس از وضعیت اشتغال تا پایان سال

امیرعباس آذرم وند
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 ۴۵ کشـور  در  خـودرو  تولیـد  دوم  سـناریوی 
درصـد افـت خواهـد کـرد و صنایـع دیگـر نیز 
کاهـش رشـد سـه درصـدی را از سـر خواهند 
گذرانـد. مجمـوع رشـد بخش صنعـت از محل 
 -۰.۵ اول  سـناریوی  در  امریـکا  تحریم هـای 
درصـد و در سـناریوی دوم ۳- خواهـد بـود.

از  یکـی  کـه  نیـز  سـاختمان  بخـش  در 
ایـران  اقتصـاد  در  اشـتغال زا  بخش هـای 
محسـوب می شـود و از سـال گذشـته پـس از 
چنـد سـال رکـود تورمـی بـازار آن بـا رونـق 
نسـبی روبـرو شـد، وضعیت سـختی بـه وجود 
براسـاس  داشـت  مدنظـر  بایـد  آمـد.  خواهـد 
آمـار بانـک مرکـزی از خـرداد ۹۶ تـا خـرداد 
۹7 قیمت مسـکن در کشـور حـدود ۵۰ درصد 
افزایـش داشـت کـه ایـن افزایش قیمـت خود 
بـازار  بـه  رکـود  بازگشـت  اصلـی  عوامـل  از 
حـال  هـر  در  می شـود.  محسـوب  مسـکن 
ایـران  بـا  اروپـا بـه همـکاری خـود  چنانچـه 

ادامـه دهـد و دولـت هم بـا درآمدهای بیشـتر 
نفتـی خـود ۴۶ هـزار میلیـارد تومـان بودجـه 
عمرانـی را بپـردازد، رشـد بخـش مسـکن ۴- 
خواهـد بـود و چنانچـه اروپـا و امریـکا علیـه 
ایـن  اقتصـادی  رشـد  شـوند،  متحـد  ایـران 

بخـش 8- خواهـد شـد.

افزایش نرخ بیکاری قطعی است
ابعـاد ایـن رشـد منفـی اقتصادی و بازگشـت 
بحـران بـه اقتصاد کشـور که همراه بـا تورمی 
بـاال خواهـد بود، ابعـاد گوناگـون زندگی مردم 
را دسـتخوش تغییراتـی جـدی می کنـد. میزان 
خواهـد  لطمـه  به شـدت  کشـور  در  مصـرف 
مـواد  مصـرف  آمـار  بـه  اسـت  کافـی  دیـد. 
خوراکـی کشـور در دوره بحران سـال های ۹۱ 
و ۹۲ توجـه کـرد تا متوجه شـد، مصـرف مواد 
غذایـی چـون شـیر و گوشـت پـس از اعمـال 
تحریـم و آغـاز رکـود تورمـی تـا حـدود ۴۰ 

درصـد کاهـش پیدا کـرد. عواقب ایـن کاهش 
مصـرف از سـامت جامعه تا حـس رضایت از 

زندگـی را در بـر می گیـرد.
بخش هـای  از  دیگـر  یکـی  میـان  ایـن 
سـال های  تمـام  در  کـه  کشـور  اقتصـادی 
گذشـته بـه مسـاله اصلـی دولتمـردان تبدیـل 
بـه  ایـران  در  اسـت.  اشـتغال  مسـاله  شـده، 
عنـوان یـک حقیقـت تجربـی پذیرفتـه شـده 
کـه هـر یک درصـد رشـد اقتصـادی، بـا خود 
حـدود ۱۰۰ هـزار اشـتغال جدیـد را بـه همراه 
مـی آورد. البتـه بایـد توجـه داشـت ایـن رقـم 
بـه شـکل میانگیـن و محصـول بررسـی های 
در  لزومـا  و  اسـت  سـاده  تطبیقـی  و  تجربـی 
در  نبودنـد.  یکسـان  ارقـام  ایـن  سـال  هـر 
هـر حـال ایـن مهـم حاکـی از آن اسـت کـه 
هنگامـی کـه رونـد تولیـد ناخالـص داخلی در 
کشـور منفـی می شـود در اولیـن گام اشـتغال 
متاثـر می شـود. درنتیجـه بـرای سـال جاری و 
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سـال آینـده نـه تنها از محـل رشـد اقتصادی، 
امـکان مقابلـه بـا رونـد بیـکاری وجـود ندارد، 
بلکـه تـا پایـان سـال بایـد بـا افزایـش نـرخ 

بیـکاری مواجـه شـویم.
بررسـی وضعیـت بـازار کار در ایـران نشـان 
اشـتغال  افزایـش  وجـود  بـا  کـه  می دهـد 
اشـتغال  ایـن  اوال   ۹7 تـا   ۹۳ سـال های  در 
نیـاز بـازار را برطـرف نکـرد و هـر فصـل بـه 
تعـداد بیـکاران افـزوده شـد. عـاوه بـر ایـن 
اشـتغال های  اصلـی  بخـش  کـه  آن جایـی  از 
زیـر  کارگاه هـای  در  کشـور  در  شـده  ایجـاد 
چهـار نفـر یا به شـکل کارکـن مسـتقل بوده، 
هـر نوسـانی در بـازار می توانـد بخـش زیادی 
از ایـن مشـاغل را بـه تعطیلـی کشـاند. بایـد 
توجـه داشـت مشـاغل کوچـک هـر چنـد بـا 
در  ولـی  هسـتند  اشـتغال زا  کـم  هزینـه ای 
ناچیـزی  آن جایـی کـه سـرمایه  از  بحران هـا 
مقاومـت  بـرای  کمتـری  توانایـی  دارنـد 

داشـت. خواهنـد 
گـزارش  در  مجلـس  پژوهش هـای  مرکـز 
دیگـری کـه در رابطه بـا تحلیل بـازار کار ایران 
منتشـر کرده بود می گوید: » در مجموع افزایش 
جمعیت فعال و نرخ مشـارکت طی سـه سـال و 
نیـم منتهـی به زمسـتان سـال گذشـته، تحولی 
کـه زنان، جمعیـت دارای تحصیات دانشـگاه و 
متولـدان دهـه 7۰ نقـش پررنگـی در ایجـاد آن 
داشـته اند، همچنیـن تحـول یـاد شـده پدیده ای 
عمدتـا شـهری اسـت که بـا وجود فراگیـر بودن 
آن در کشـور کشـور، در برخی اسـتان ها از جمله 
یـزد، تهـران، کهگیلویـه و بویر احمد، خراسـان 
جنوبـی، شـمالی و رضوی شـدت افزایش آن به 
مراتـب بیـش از اسـتان های دیگر بوده اسـت.« 
بـه بیـان دیگـر، زنـان بیـش از مـردان بـرای 
حضـور در بـازار کار از سـال ۹۳ اعـام آمادگـی 
کردنـد، تحصیلکـردگان بیشـترین بخـش افراد 
جویـای شـغل را از آن خـود کردنـد و متولـدان 

دهـه 7۰ بـه عنوان جوانان بیشـترین بازه سـنی 
هسـتند کـه جویای کار شـدند.

نـرخ بیکاری بـه بیـش از 15 درصد 
خواهد رسـید

ایـن مـوارد حاکـی از آن اسـت که حـدود ۴7 
بـازار کار  از شـاغان اضافـه شـده در  درصـد 
زن بـوده و بـه همیـن دلیـل سـاختار بـازار کار 
کشـور دسـتخوش تحوالتـی جـدی اسـت چـرا 
کـه بطـور کلـی عمدتـا در ایـران زنـان تنها ۱7 
درصـد از شـاغان کشـور را تشـکیل می دادند. 
فصـل   ۱۲ طـی  اشـتغال  افزایـش  مجمـوع  از 
منتهـی بـه تابسـتان ۹۶، بیشـتر مشـاغل ایجاد 
بسـیار  بنگاه هـای  و  بخـش خدمـات  در  شـده 
کوچـک بـوده کـه سـهمی تنهـا ۳۵ درصـدی 
از پوشـش بیمـه را بـرای شـاغان جدیـد خـود 
فراهـم کردنـد. همچنیـن در حالی کـه ۹ درصد 
گذشـته  سـال های  در  کار  بـازار  شـاغان  از 
 ۴۴ از  کمتـر  یعنـی  داشـتند،  ناقـص  اشـتغال 
سـاعت در هفتـه کار می کردنـد امـا از مجمـوع 
تمـام اشـتغال ایجـاد شـده در سـال های ۹۳ تـا 
۹۶ بیش از ۳۰ درصد اشـتغال ایجاد شـده کمتر 
از زمـان مقرر کار بوده اسـت. این عوامل نشـان 
سـال های  در  شـده  ایجـاد  اشـتغال  می دهنـد 
اخیـر، تفاوت هـای چشـمگیری بـا سـاختارهای 
کار کشـور طـی دهـه قبـل از آن دارد. از یـک 
سـو شـاهد حضـور پـر رنگ تـر زنـان و افـراد 
دارای تحصیات دانشـگاهی هسـتیم و از سوی 
دیگر اشـتغال ایجاد شـده اشـتغالی اسـت که نه 
توسـط بخش شـرکتی و کارخانه ای بلکه توسط 
بخـش غیـر شـرکتی و بـا تمرکـز بـر خدماتـی 
ماننـد خـرده فروشـی، عمـده فروشـی، حمـل و 

نقـل و واسـطه گری بـوده اسـت.
زمان  مدت  در  شده  ایجاد  اشتغال  همچنین 
آن  نمی توان  که  است  جنسی  از  بحث،  مورد 
خصوص  به  دولت،  اقتصادی  فعالیت های  به  را 

سیاست های  عنوان  با  که  سیاست هایی 
داد. چراکه مثا  نسبت  یاد می شود  اشتغال زایی 
یک  هر  توسط  شغل  هزار  ده  چند  ایجاد  برای 
از دستگاه هایی دولت مانند وزارتخانه ها، تطابق 
شده  ایجاد  اشتغال های  ویژگی های  با  مناسبی 
خرد  بنگاه های  در  مستقل  کارکنان  زیرا  ندارد 

امکان دسترسی به این منابع را ندارند.
نکتـه دیگـری کـه از میانـه دهـه 8۰ سـبب 
نگرانـی بیشـتر بـرای بـازار کار ایـران شـده، 
دارای  افـراد  بیـکاری  نـرخ  افزایـش  رونـد 
تحصیـات دانشـگاهی اسـت. در حالی که در 
سـال ۱۳8۴ تنهـا ۲۰ درصد از بیکاران کشـور 
تحصیـات دانشـگاهی داشـتند، ایـن رقـم تـا 

سـال گذشـته بـه ۴۹.۵ درصـد رسـید.
ایـن میـان مرکـز پژوهش هـا دوبـاره دسـت 
مدعـی  آنهـا  می زنـد.  پیش بینـی  یـک  بـه 
هسـتند اگـر وضعیت اقتصـادی کشـور بی ثبات 
شـود، بـا توجـه بـه رونـدی کـه از میانـه دهـه 
قبـل آغـاز شـد و در چهـار سـال گذشـته هـم 
تشـدید شـده، نـرخ بیـکاری بـه ارقامـی بیـش 
کـه  هنگامـی  رسـید.  خواهـد  درصـد   ۱۵ از 
رشـد اقتصـادی کشـور بـرای دو سـال پیاپـی و 
بـا وجـود اجـرای هـر سـناریویی منفـی خواهـد 
کتمـان  را  بی ثبـات  وضعیـت  نمی تـوان  بـود، 
کـرد. مرکـز پژوهش هـای مجلس هـر چند رقم 
نهایـی خـود را اعـام نکـرد ولـی می تـوان این 
محافظـه کاری را جـزو نگرانی های کارشناسـان 
آن دانسـت. آنهـا بـاور دارند »اگر نیـروی اصلی 
پیشـران اعتراضـات اخیـر، وضعیـت اقتصـادی 
اگـر  کـه  معنـا  ایـن  بـه  اسـت،  بـوده  کشـور 
اعتراضـات بـه عنـوان واکنشـی بـه تـورم ۱۰ 
درصـدی و نـرخ بیـکاری ۱۲ درصـدی تحلیـل 
شـود، قابـل تصور نیسـت در یک تـورم چند ده 
درصـدی و بروز بحـران دوقلـوی بانکی و ارزی 
و افزایـش شـدید نـرخ بیـکاری واکنش های چه 

شـدتی خواهنـد داشـت.«
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»سـازمان ملـل متحـد« جدیدتریـن گـزارش 
را  خـود   »)HDI( انسـانی  توسـعه  »شـاخص 
منتشـر کـرد. در ایـن گـزارش کـه جدیدتریـن 
به روزرسـانی آماری سـال ۲۰۱8 اسـت، وضعیت 
سـال ۲۰۱7 »شـاخص توسـعه انسـانی« بیـش 
از ۱8۹ کشـور مـورد ارزیابـی قرار گرفته اسـت. 
بـر اسـاس این گـزارش نـروژ به عنـوان برترین 
»شـاخص  رتبه بنـدی  نخسـت  رده  در  کشـور 
توسـعه انسـانی ۲۰۱8« قـرار گرفته اسـت. پس 
از نـروژ کشـورهای سـوئیس، اسـترالیا، ایرلند و 
آلمـان به عنـوان برتریـن کشـورها بـه ترتیب در 
رده هـای دوم تـا پنجم جـای دارنـد. در این باره 
یکـی از نـکات حائـز اهمیـت جایـگاه ایـران و 
سـال های  گـزارش  بـا  آن  عملکـرد  مقایسـه 
گذشـته اسـت. در رتبه بنـدی »شـاخص توسـعه 
انسـانی ۲۰۱8«، ایـران توانسـت با کسـب نمره 
۰.7۹8 در جایـگاه ۶۰ جهـان قـرار گیـرد. ایـن 
نمـره  در  واحـدی  معنـای جهشـی ۰.۰۰۲  بـه 
و یک پلـه  در رتبـه نسـبت بـه گـزارش سـال 
گذشـته اسـت. ایـن نمـره و جایـگاه، ایـران را 
به عنـوان نخسـتین کشـور در گـروه اقتصادهای 
بـا »توسـعه انسـانی بـاال« قـرار داده اسـت. بـر 
میـان  در  گـزارش،  ایـن  یافته هـای  اسـاس 
کشـورهای مـورد بررسـی هنگ کنـگ بـا 8۴.۱ 
سـال، باالتریـن امیـد بـه زندگـی را در میـان 
کشـورهای جهانـی دارد. در ادامـه ایـن گزارش 
جزئیات بیشـتری از »شـاخص توسـعه انسانی« 

کشـورها ارائـه خواهد شـد.

»بهترین  و بدترین ها« در توسعه انسانی
سـامت، آمـوزش و سـطح درآمـد در تمـام 
امـا  اسـت؛  یافتـه  بهبـود  جهانـی  مناطـق 
نابرابـری شـدیدی در بیـن و درون کشـورها 
انسـانی  توسـعه  بـر  کـه  امـری  دارد،  وجـود 
یـک  امـروزه  اسـت.  انداختـه  سـایه  باثبـات 
نـوزاد متولد در نروژ - کشـوری کـه باالترین 
شـاخص توسـعه انسـانی را در جهـان دارد - 
می توانـد امیـد بـه زندگی بیش از 8۲ سـال و 
گذراندن تقریبا ۱8 سـال در مدرسـه را داشـته 
باشـد. در مقابـل امـا نـوزاد همسـانی کـه در 
پایین تریـن شـاخص  بـا  نیجریـه - کشـوری 
انسـانی در جهـان -متولـد می شـود،  توسـعه 
تنهـا امیـد بـه زندگـی ۶۰ سـال و گذراندن ۵ 

سـال در مدرسـه را دارد. به گزارش »سازمان 
ملـل«، نابرابـری در هـر کشـوری وجود دارد، 
حتـی کشـورهای توسـعه یافته و ثروتمنـد. اما 
ایـن وضعیـت در کشـورهایی کـه »شـاخص 
توسـعه انسـانی« پایین تـری دارنـد، وخیم تـر 
از  بیـش  کشـورها  ایـن  در  کـه  چـرا  اسـت؛ 
بـه  انسـانی  توسـعه  ظرفیت هـای  یک سـوم 
جدیدتریـن  در  بـاره،  ایـن  در  مـی رود.  هـدر 
توسـعه  »شـاخص  گـزارش  به روزرسـانی 
نمـره  کسـب  بـا  توانسـت  نـروژ  انسـانی« ، 
رتبه بنـدی  بـه  نسـبت  تغییـر  بـدون   ۰.۹۵۳
گیـرد.  قـرار  نخسـت  رده  در   ،۲۰۱۶ سـال 
در سـال ۲۰۱7، امیـد بـه زندگـی نروژی هـا 
میانگیـن  بـود.  سـال   8۲.۳ تولـد  بـدو  در 

جایگاه ایران: 6۰ از 189
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47 صنعت نساجی و پوشاک  مهر 97، شمــــاره 293



گزارش

در  حضـور  بـرای  انتظـار  مـورد  سـال های 
مدرسـه در این کشـور ۱7.۹ سـال و میانگین 
سـال های حضـور در مدرسـه نیز ۱۲.۶ سـال 
بـوده اسـت. همچنیـن در ایـن سـال درآمـد 
سـرانه نروژی هـا بالغ بـر ۶8 هـزار دالر بوده 
اسـت )بـر اسـاس برابری قـدرت خرید سـال 
از نـروژ، کشـورهای سـوئیس،  ۲۰۱۱(. پـس 
اسـترالیا، ایرلنـد، آلمـان، ایسـلند، هنگ کنگ، 
در  ترتیـب  بـه  هلنـد  و  سـنگاپور  سـوئد، 
رده هـای دوم تـا دهم قـرار دارنـد. در انتهایی 
ایـن رتبه بنـدی نیـز نیجریـه بـا نمـره ۰.۳۵۴ 
ایـن  از  باالتـر  اسـت.  ایسـتاده   ۱8۹ رده  در 
کشـور و در رده هـای انتهایـی نیـز بـه ترتیب 
نـام کشـورهای جمهـوری آفریقـای مرکزی، 
سـودان جنوبـی، چـاد، برونـدی و سـیرالئون 

بـه چشـم می خـورد.

ایران؛ یک گام تا برترین ها
۵۹ کشــور نخســت رتبه بنــدی »شــاخص 
ــش از  ــره بی ــب نم ــا کس ــانی« ب ــعه انس توس
۰.8 در گــروه کشــورهای بــا »توســعه انســانی 
ــاره  ــن ب ــد. در ای ــرار گرفته ان ــاال« ق ــیار ب بس
ــره  ــا کســب نم ــران ب ــروه، ای ــن گ ــس از ای پ
ــور  ــتین کش ــوان نخس ــت به عن ۰.7۹8 توانس
ــانی  ــعه انس ــا »توس ــای ب ــروه اقتصاده در گ

ــی  ــن در حال ــرار دارد. ای ــاال« در رده ۶۰ ق ب
ــران  اســت کــه در گــزارش ســال گذشــته، ای
ــزارش  ــه ۶۱ و در گ ــره ۰.7۹۶ در رتب ــا نم ب
 ۶۹ رده  در   ۰.78۹ نمــره  بــا   ۲۰۱۶ ســال 
ــره  ــن نم ــب ای ــا کس ــران ب ــت. ای ــرار داش ق
انســانی  توســعه  »شــاخص  رتبه بنــدی  در 
ــه  ــر ترکی ــورهایی نظی ــر از کش ۲۰۱8« باالت
برزیــل   ،)7۴ )رتبــه  مکزیــک   ،)۶۴ )رتبــه 
آفریقــای   ،)8۶ )رتبــه  چیــن   ،)7۹ )رتبــه 
ــه ۱۱۶(  ــزی )رتب ــه ۱۱۳(، اندون ــی )رتب جنوب
ــر  ــت. ب ــه اس ــرار گرفت ــه ۱۳۰( ق ــد )رتب و هن
ــانی  ــعه انس ــاخص توس ــزارش »ش ــاس گ اس
۲۰۱8« کــه در آن وضعیــت کشــورها در ســال 
۲۰۱7 مــورد بررســی گرفتــه، امیــد بــه زندگــی 
ایرانی هــا از بــدو تولــد 7۶.۲ ســال اســت. 
ایــن در حالــی اســت کــه در ســال ۲۰۱۵ 
ــود  ــال ب ــا 7۵.۶ س ــی ایرانی ه ــه زندگ ــد ب امی
ــامت و  ــد س ــه بع ــوط ب ــه مرب ــاخصی ک )ش
ــر اســاس یافته هــای  طــول زندگــی اســت(. ب
ایــن گــزارش، در ســال ۲۰۱7 »ســال های 
ــران  ــه« در ای ــور در مدرس ــار حض ــورد انتظ م
ــور  ــال های حض ــن س ــال و »میانگی ۱۴.۹ س
)به عنــوان  بــود  ســال   ۹.8 مدرســه«  در 
ــش(  ــه دان ــی ب ــار دسترس ــاخص های معی ش
ــی  ــد مل ــال ۲۰۱7، »درآم ــت در س و در نهای

ســرانه« ایــران به عنــوان شــاخص اصلــی 
»اســتاندارد مناســب زندگــی« در ارزیابــی 
ــزار  ــش از ۱۹ ه توســعه انســانی کشــورها، بی
دالر گــزارش شــده اســت )بــر اســاس برابــری 

ــد ۲۰۱۱(. ــدرت خری ق

انسانی« ارزیابی »توسعه  روش 
»شـاخص توسـعه انسـانی«، موفقیت کشـورها 
را در سـه بعـد اصلـی »توسـعه انسـانی« انـدازه 
»طـول  از:  عبارتنـد  بعـد  سـه  ایـن  می گیـرد. 
و  دانـش«  بـه  »دسترسـی  عمـر«،  سـامت  و 
»اسـتاندارد مناسـب زندگـی«. بـرای هـر یک از 
ایـن سـه بعـد، شـاخص های منحصـر بـه فردی 
نیـز در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه بـه ترتیـب 
عبارتنـد از: شـاخص »امیـد به زندگـی در ابتدای 
تولـد« برای طول و سـامت عمر، شـاخص های 
»سـال های مـورد انتظـار حضـور در مدرسـه« و 
»میانگیـن سـال های حضـور در مدرسـه« بـرای 
دسترسـی بـه دانـش و شـاخص »درآمـد ملـی 
زندگـی«.  مناسـب  »اسـتاندارد  بـرای  سـرانه« 
به منظـور گـردآوری آمارهـای  مربوط بـه هر یک 
از ایـن شـاخص ها نیـز از داده های سـازمان های 
جهانـی«،  »بانـک  نظیـر  بین المللـی  معتبـر 
و...  »یونسـکو«  پـول«،  بین المللـی  »صنـدوق 
اسـتفاده شـده اسـت. الزم بـه ذکر اسـت در این 
گزارش نمره »شـاخص توسـعه انسانی « کشورها 
)بهتریـن(  یـک  و  )بدتریـن(  صفـر  بـازه  بیـن 
محاسـبه شـده اسـت. بر این اسـاس کشـورهای 
بـا نمـره ۰.8 و بیشـتر در گـروه اقتصادهـای بـا 
»توسـعه انسانی بسـیار باال«، کشـورهای با نمره 
۰.7 تـا ۰.7۹۹ در گـروه اقتصادهـای با »توسـعه 
تـا   ۰.۵۵ نمـره  بـا  کشـورهای  بـاال«،  انسـانی 
۰.۶۹۹ در گـروه اقتصادهـای با »توسـعه انسـانی 
متوسـط« و در نهایـت کشـورهای با نمـره کمتر 
از ۰.۵۵ در گـروه اقتصادهای با »توسـعه انسـانی 

پاییـن« قـرار می گیرنـد.

رتبه بندی شاخص توسعه انسانی 2۰1۸

امید به زندگی از کشوررتبه
بدو تولد )سال(

درآمد ملی سرانه )برابری 
قدرت خرید 2۰11-دالر(

8۲.۳۶8۰۱۲نروژ۱
8۳.۵۵7۶۲۵سوئیس۲
8۳.۱۴۳۵۶۰استرالیا۳
8۱.۶۵۳7۵۴ایرلند۴
8۱.۲۴۶۱۳۶آلمان۵

7۶.۲۱۹۱۳۰ایران۶۰
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تولیدکننـدگان تسـهیالت ارزی را امـروز بـا یک نرخ دریافـت و فردا باید 
بـا نـرخ بسـیار گران تـر پرداخت کننـد. همین فاصلـه ارقام نسـخه تولید را 
پیچیـده اسـت. طبـق اساسـنامه صنـدوق توسـعه ملـی، باید منابعـی که از 
ابتـدای تاسـیس این صندوق از محـل فروش نفـت، گاز و میعانات گازی و 
فرآورده هـای نفتـی بـه آن به طور سـاالنه واریـز می شـود، در قالب اعطای 
تسـهیالت بـه بخش هـای خصوصـی، تعاونـی و بنگاه های اقتصـادی غیر 

دولتی پرداخت شـود.
ایـن در حالـی اسـت کـه ریشـه مشـکالت کنونـی تولیـد بـرای همـه 
شـناخته شـده اسـت؛ یـا به نهادهـای تصمیم سـاز کشـور برمی گـردد یا به 
متولیـان اجـرای سیاسـت های اقتصادی  . اما تصمیم سـازی های مسـووالن 
گـره کـور سیاسـت های اقتصـادی را بـاز نمی کنـد کـه هیـچ راهـی برای 
عبـور از بحران هـای پیـش رو در اختیـار نمی گـذارد و تنهـا نسـخه تولیـد 

می پیچـد. را 
آنچـه مطـرح می شـود داسـتان تکـراری اسـت؛ سال هاسـت کـه  امـا 
اقتصـاد گرفتـار سیاسـت  زدگی دولت هـا شـده اسـت و راهی را مـی رود که 
دولت هـا برایـش همـوار می کنند امـا گویی دولتمردان کشـور تنهـا با نگاه 
سـطحی قسـط بـر گذرانـدن زمـان دارنـد تـا بـه ایسـتگاه دلخواه رسـیده 
و از قطـار بـه اصطـالح توسـعه پاییـن آینـد البتـه بـا ایـن دیـدگاه پس از 
گذشـت سـال ها هنـوز اقتصـاد کشـور قـادر به حـل معمـای پیچیـده این 
نـوع مدیریـت نیسـت. به هر صـورت آن چیزی که موجب ورشکسـتگی به 
جـای رونـق واحدهـای تولیدی شـده روند اعطـای تسـهیالت و بهره های 
بـاالی آن اسـت کـه در برخی مواقع باعث شـده کـه تولیدکننـدگان راهی 
زنـدان شـوند و چـرخ اقتصـاد ایـران همچنـان لنـگ بزنـد. آنچـه بیش از 
همـه مـورد نیـاز یـک فعـال اقتصادی اسـت منابـع مالی اسـت کـه بتواند 
صـادرات خـود را انجـام دهـد. اگر قرار باشـد تسـهیالت امروز بـا یک نرخ 

دریافـت و بازپرداخـت آن بـا نـرخ دیگر و البتـه گران تر باشـد، طبیعتا هیچ 
فعـال اقتصـادی اقـدام به اسـتفاده از ایـن تسـهیالت نمی کند.

جریـان پرداخـت تسـهیالت در صنـدوق توسـعه ملـی از ایـن قرار اسـت 
کـه متقاضـی دریافـت درخواسـت خـود را بـه بانک عامـل اعالم کـرده و 
ایـن بانـک بعـد از بررسـی و تایید طـرح و انطبـاق آن با الزامـات نظام نامه 
صنـدوق اگـر مـورد پذیـرش قـرار گیـرد، به صنـدوق توسـعه ملی ارسـال 
می کنـد و در غیـر این صـورت عدم پذیـرش آن به متقاضی اعـالم خواهد 
شـد. در ادامـه صنـدوق نیـز طـرح دریافتـی از بانک هـای عامـل را از نظر 
الزامـات نظام نامـه صنـدوق و همچنیـن سـایر موارد بررسـی می کنـد. اگر 
در ایـن مرحلـه مـورد تاییـد صنـدوق نباشـند، بـه بانـک عامـل برگشـت 
می خـورد، در غیـر ایـن صـورت مراحل بعـدی ادامه پیـدا کـرده و به بانک 

مرکـزی بـرای مسـدود شـدن مبلـغ درخواسـتی اعالم خواهد شـد.

ارقامعجیبوغریببازپرداختها
حـال در پـی التهابات ارزی و سیاسـت های جدید ارزی کشـور مقرر شـده 
اسـت کـه بازپرداخت اقسـاط سـرمایه گذاری ها ثابت انجام شـده براسـاس 
نـرخ ارز بـازار صـورت گیرد. در حالی کـه برخی واحدهـای تولیدی از روی 
اسـتیصال و ناچـاری اقـدام بـه دریافـت وام بـا بهـره 18 درصـد بـه بـاال 
می کننـد، جریمـه دیرکـرد مشـکالت را بیشـتر کـرده و بانک ها عـالوه بر 
دریافـت اصـل مبلغ وام و سـود آن بـر دیرکرد اقسـاط بازپرداخـت، جریمه 
وضـع می کننـد. ایـن در حالـی اسـت کـه یکـی از وظایـف بانک هـا برای 
رونـق اقتصـاد، تامین منابـع مالی تولید از طریق اعطای تسـهیالت اسـت. 
اقدامـی کـه در سـال های اخیـر یکـی از چالش هـای اصلـی اقتصـاد ایران 
بـوده و از آنجایـی کـه بازارهـای مختلـف بـا رکود مواجـه بوده انـد، احیای 
تولیـد بـه نقدینگـی و سـرمایه در گـردش واحدهـای تولیـدی منوط شـده 

وام گیرندگان امروز، ورشکستگان فردا
بازپرداختهاینجومیتسهیالتارزینسخهتولیدکشورراپیچید

مریمبهنامراد
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اسـت. بـا اینکه شـورای پـول و اعتبـار و وزیر اقتصـاد معتقدند کـه فرمول 
اخـذ بازپرداخـت تسـهیالت اعطایـی، مرکـب نیسـت، امـا آنچـه در عمـل 
اتفـاق می افتـد اخـذ اصـل تسـهیالت بـا سـود و بهـره بـا ارقـام عجیـب 
و غریـب اسـت آنچـه در شـرایط فعلـی در کشـور رخ داده اسـت افزایـش 
شـدید نـرخ ارز بـه ویـژه در پـی اعتراضات گذشـته، باعث شـده تـا میزان 
ریسـک پذیری فعـاالن کاهـش یابـد کـه بـه تبـع آن یـا دسـت از فعالیت 
بردارنـد و یـا در مقابـل ریسـک سـود بیشـتری مطالبـه می کننـد امـا از 
آنجایـی که کشـور مـا قدرت تعییـن قیمت هـای جهانی را نـدارد، از طریق 
افزایـش قیمـت کاالهـا فشـار بـر مصرف کننـدگان بیشـتر می شـود که در 

نهایـت منجـر بـه افزایش تـورم خواهد شـد.

سنگاندازیهایدولت
راه  تسهیالت  اینگونه  با  اقتصادی  رونق  برای  دولت  وعیده های  وعده 
برد در  به منجالب خواهد  را  تولیدکنندگان  بیشتر  برد و  به جایی نخواهد 
و  داخلی  نیازهای  تامین  توانایی  داخلی  تولیدکنندگان  صنایع،  از  بسیاری 
بخش  این  از  اما حمایت  دارند  را  به دلیل صادرات  ارز  از خروج  جلوگیری 
به طور مناسب صورت نمی گیرد. یک تولید کننده و فعال اقتصادی در همین 
رابطه به »جهان صنعت« گفت: این گونه قوانین برای شرایطی مناسب است 
که کشور در یک شرایط نرمال به سر می برد و با یک شیب نرمال و طبیعی 
اقتصاد روبه رو باشد. از سوی دیگر باتوجه به تاریخ تاسیس صندوق توسعی 
به  غالبا  است  شده  شروع  آنها  اقساط  اکنون  که  کارخانجاتی   1389 ملی 
تازگی به بهره برداری رسیده اند.به گفته این تولیدکننده در این صورت چطور 
می توان از یک کارخانه که تازه به بهره برداری رسیده است و هزاران مشکل 
بر مشکالتی که تمام  باشیم که  انتظار داشته  ابتدای کار روبه رو است  در 
کشور را در بر گرفته است فائق آید . گویا از یک نوزاد چند روزه انتظار داشته 
بپردازد . وی  با یک جمع حرفه ای به رقابت  باشیم در یک رقابت ورزشی 
افزود: این در حالی است که سیاست صندوق توسعه بر آن است که طرح ها 
باید از محل صادرات خود قابلیت بازپرداخت اقساط را داشته باشند . اما عمال 
چنین چیزی در این شرایط تحریم وجود ندارد چه بسا که بسیاری از کاالها 
با ممنوعیت صادراتی روبه رو هستند یا صرفا به عراق و افغانستان قابلیت 
ریال خرید  داخلی وجه  نرخ های  با  آنها هم  دارد که عمال  صادرات وجود 
می کنند . این فعال اقتصادی ادامه داد: کارخانجات تازه تاسیس به هزاران 
حمایت نیاز دارد چراکه در ابتدای راه به هیچ یک از عوامل موثر بر تولید 
مسلط نیستند از جمله بازار، کنترل قیمت تمام شده ، بهره وری ، تجربه و تبحر 
نیروی انسانی ، مشتریان وفادار ، پخش ، استفاده از حداکثر ظرفیت ، تبلیغات ، 
و  استهالک  و  هزینه های سربار  و  خارجی  و  داخلی  با شرکت های  رقابت 

اولیه باعث می شود قیمت تمام شده شان به حدی باال باشد  سرمایه گذاری 
و صنعتگر  تولید کننده  کنند.  رقابت  بازار  در  افتاده  جا  رقبای  با  نتوانند  که 
کشورمان یادآور شد: حال چه برسد به اینکه این التهابات بازپرداخت ارزی 

اقساط با نرخ بازار هم دامن شان را بگیرد.
ایـن صنعتگـر کشـورمان تاکیـد داشـت: بـا ادامه وضـع عالوه بـر اینکه 
اشـتغال وضـع موجـود از بیـن مـی رود و کشـور بـا یـک التهـاب اشـتغال ، 
معوقـات و بدهـکاری بانکـی روبـه رو می شـود و کارآفرینـان که سـربازان 
بـردن  بیـن  از  بانکـی  بـزرگ  بدهـکاران  بـه  هسـتند  اقتصـادی  جنـگ 
بـه عـالوه سـرمایه گذاری  و  تبدیـل خواهنـد شـد   سـرمایه های موجـود 
جدیـد هـم صـورت نخواهـد گرفـت . وی ادامـه داد: همچنیـن بـا عنایـت 
بـه بنـد 9 صـورت جلسـه مـورخ 10/17 /96 سـتاد اقتصـادی بـا حضـور 
فـروش  خصـوص  در  الزم  پیشـنهاد  مرکـزی  بانـک  ریاسـت جمهوری ، 
ارزهـای آتـی بـرای پروژه هایـی کـه در حـال حاضـر از صنـدوق توسـعه 
ملـی وام ارزی می گیرنـد ، تهیـه و بـا احتسـاب تغییـرات ارز کـه بایـد طی 
سـال های بعـد پرداخت شـود بـه هیات امنـا ارائه کنـد . نبایـد وام گیرندگان 
امـروز صندوق توسـعه ملـی از بازپرداخـت وام های ارزی در آینـده به دلیل 

تغییـرات ارزی نگـران باشـند .
ایـن تولید کننـده در آخـر یـادآور شـد : علیرغـم ذکـر ایـن بنـد در صورت 
جلسـه مذکـور متاسـفانه بانـک مرکـزی در آخریـن بخشـنامه خـود بـه 
پیوسـت بنـد 34 اعـالم کرده انـد که تامیـن ارز بـرای بازپرداخـت تعهدات 
صنـدوق توسـعه ملی که بـرای احداث واحدهـای صنعتی صـورت پذیرفته 
اسـت بـه نـرخ ارز بازار تهیه و تسـویه شـود که ایـن مغایر با بنـد 9 صورت 
جلسـه 10/17 /96 اسـت . لـذا پیشـنهاد می شـود نـرخ بازپرداخـت ارزی از 
صنـدوق توسـعه ملی بـرای سـرمایه گذاری های قبلـی با نرخ دالر رسـمی 

مطابـق صـورت جلسـه ذکر شـده صـورت گیرد .

شوکهاینوساناتارزیبهتولید
اینکـه دولتمـردان و در راس آنهـا بانـک مرکـزی چـه سیاسـت ارزی را 
اتخـاذ کنـد، می توانـد در کنـار اسـتقرار سیسـتم ارزی مناسـب کشـور را 
بـه سـمت رشـد و توسـعه بکشـاند. بـازار ارز در ایـران در انحصـار دولت و 
بانـک مرکـزی اسـت، بنابرایـن قیمـت ارز در بـازار عرضه و تقاضـا تعیین 
نمی شـود و به خاطر شـرایط حساسـی که در کشـور حاکم اسـت به شـدت 
بـا کوچکتریـن عامـل داخلی و یـا خارجی نـرخ ارز واکنش نشـان می دهد. 
نوسـانات نـرخ ارز شـوک های مثبـت و منفی ایجـاد می کند که بر شـرایط 

کلـی اقتصـاد تاثیـر می گذارند.
تـا تکلیـف دیـون گذشـته صنعتگرانـی کـه تسـهیالت را در کار و تولیـد 
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را  تولیـد  هزینـه کرده انـد مشـخص نشـود، هیـچ تسـهیالتی نمی توانـد 
نجـات دهد . سـیدعبدالوهاب سـهل آبادی رئیـس خانه صنعـت و معدن نیز 
بـا اشـاره به ضـرورت تغییر شـرایط بانکی بـرای تولیدکننـدگان پیش تر به 
»جهان صنعـت« گفـت: هنگامـی کـه اقسـاط یک واحـد تولیدی بـه تاخیر 
می افتـد بانک هـا مطابـق شـرایط و ضوابـط، اولیـن کاری کـه می کننـد 
وثایـق را تملـک می کننـد کـه غالبا ایـن وثایـق ملک های مسـکونی خود 
تولیدکننـدگان یـا محـل کارخانـه اسـت کـه همیـن امر سـبب می شـود با 
توقیـف ملک مسـکونی زندگی بسـیاری از کارآفرینان از هم پاشـیده شـود 
و یـا بـا توقیـف واحـد تولیـدی ایـن کارخانه هـا بـدون صاحـب و بـدون 

فعالیـت در اختیـار بانـک قـرار گیرد.
وی در خصـوص وضعیـت واحدهـای تولیدی و محاسـبه سـود ، دیرکرد و 
بهـره مرکـب از سـوی بانک هـا گفـت: بیـش از 70 درصد از شـرکت های 
تولیـدی کـه از بانک هـا تسـهیالت گرفته انـد اکنـون بـا بانک هـای خـود 
دچـار مشـکل هسـتند و هـر روز گزارش هـای متعـددی به خانـه صنعت و 

معـدن در ایـن خصـوص بـه ما می رسـد.
رئیـس خانـه صنعت و معدن اظهار داشـت: هنگامی که اقسـاط یک واحد 
تولیـدی بـه تاخیـر می افتد بانک هـا مطابق شـرایط و ضوابـط، اولین کاری 
کـه می کننـد وثایـق را تملـک می کننـد کـه غالبـا ایـن وثایـق ملک های 
مسـکونی خـود تولیدکننـدگان یا محل کارخانه اسـت که همین امر سـبب 
می شـود بـا توقیـف ملک مسـکونی زندگـی بسـیاری از کارآفرینـان از هم 
پاشـیده شـود و یـا بـا توقیـف واحد تولیـدی ایـن کارخانه ها بـدون صاحب 
و بـدون فعالیـت در اختیـار بانـک قرار بگیـرد و بانک ها فقط پـول نگهبانی 
را بدهنـد. وی تصریـح کـرد: بـا توجه بـه اوضاع اقتصادی و مشـکالتی که 
در ایـن چنـد سـال بـه وجود آمده هـر روز به تعـداد این واحدهـای تولیدی 

می شـود. اضافه 
سـهل آبادی ادامـه داد: اگـر دولـت می خواهـد ایـن رونـد کنـد شـود باید 
شـرایط بانکـی را بـرای تولید کننـدگان تغییـر دهـد. همانطـور کـه اقـای 
جهانگیـری گفته انـد قوانیـن را می تـوان تغییـر داد امـا انتظار ما این اسـت 
کـه دولـت قبل از قانونگـذاری و صدور بخشـنامه ابتدا بـا بخش خصوصی 

مشـورت کنـد و آنهـا در جریـان بگذارد.

ورشکستگیکاملتولیدجدیاست
مشـکالت بـر سـر راه تولید سـروصدای برخـی از وکالی مـردم در خانه 
ملـت را هـم در آورد. عبـداهلل رضیـان عضـو کمیسـیون صنایـع و معـدن 
نحـوه  و  بانکـداری  مشـکالت  خصـوص  در  اسـالمی  شـورای  مجلـس 
تسـهیالت دهی بـه بنگاه هـای تولیـدی چنین معتقد اسـت : تولید در کشـور 

مـا یـک چالش سـاختاری بوده و مشـکالت مالیات، نظام بانکـی و بیمه ای 
کـه از گذشـته وجـود داشـته، موجـب شـد تـا تولیدکننـدگان بـا معضالت 

مختلفـی دسـت و پنجـه نـرم کنند.
در ایـن خصـوص هیچ گونـه اصالحـی صـورت نگرفتـه و همیـن امـر 
موجـب شـده تـا رکـود جـدی در صنعـت رخ دهـد و قسـمت عمـده رکود 
نداشـتن سـرمایه در گـردش واحدهـای تولیـدی اسـت کـه به دلیـل وجود 
برخـی مشـکالت در رونـد اعطـا و بازپرداخـت تسـهیالت مانـع از رونـق 

تولید شـده اسـت.
به برخی مشکالت که  اشاره  با  عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس 
بانکداری در راه تولید ایجاد کرده ، بیان کرد: اخذ سود مرکب، جریمه دیرکرد 
به  میل  که  است  بازدارنده  عاملی  اینها  امثال  و  تسهیالت  بازپرداخت  در 
استفاده از این تسهیالت را بیشتر کرده، ضمن اینکه واحدهای تولیدی که 

از آن بهره برده اند را نیز با مشکل مواجه کرده است.
رضیـان تصریـح کـرد: بـا اینکه فعـاالن و مسـووالن بانکـی معتقدند که 
هیچ گونـه بهـره مرکبـی از تسـهیالت دریافت نمی شـود امـا تولیدکنندگان 
معتقدنـد کـه تسـهیالت دریافتـی آنها را ورشکسـتگی کامـل نزدیک کرده 
تـا رونـق گرفتـن و افزایـش تولیـد و ادامـه ایـن روند مشـکالت را بیشـتر 

خواهـد کرد.

چهسرنوشتیدرانتظارتولیداست
عامـل اصلـی نوسـانات بـازار ارز انتظـارات اسـت. چشـم انداز منفـی از 
وضعیـت اقتصـادی، کاهـش درآمدهـای ارزی، گسـترش فضـای رانـت 
در پـی فاصلـه گرفتـن نـرخ بـازار از نـرخ رسـمی ارز و کمرنـگ شـدن 
تاثیرگـذاری اظهـارات مقامـات مسـوول بـر انتظارات فعـاالن بـازار بر این 

بی ثباتـی دامـن زده اسـت.
ایجـاد فضـای اعتمـاد و اطمینان در شـرایط بحران جهت حل مشـکالت 
ضـروری اسـت و ایـن امـر زمانـی محقـق خواهد شـد کـه شـرایط بحران 
بـه سـرعت شناسـایی و از طریـق هماهنگـی در تصمیم گیـری سیاسـی و 
اقتصـادی همزمـان بـا بهره گیری از تجربیات سـایر کشـورها در این زمینه 

ایـن اعتمـاد بر فضـای جامعه حاکم شـود.
تجربیات کشورها نشان داده است که هر زمان نرخ ارز افزایش می یابد 
دولت ها برای کنترل انتظارات تورمی از ابزار ذخایر ارزی استفاده می کنند. 
البته این ابزار تا زمانی کارایی الزم را دارد که اوال منابع آن تامین و غنی 
باشد ثانیا تقاضا برای ارز آنقدر زیاد نباشد که دولت قابلیت کنترل بازار را 
بازار،  فیزیکی  تا در کنار کنترل  تعریف شود  باید سازوکاری  باشد.  نداشته 

انتظارات نیز تحت کنترل قرار گیرد.
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چــه بخواهیــم بــاور کنیــم یــا نــه، موضــوع 
ــه یــک مســئله همه گیــر  »جنــگ تجــاری« ب
در ســال جــاری تبدیــل شــده اســت. برخــالف 
جنگ هــای  مرســوم،  نظامــی  مقابله هــای 
تجــاری، از طریــق انجــام یــک ســری اقدامات 
ــا  ــارت ب ــزان تج ــه و می ــش دامن ــرای کاه ب
کشــورهای رقیــب شــکل می گیــرد. البتــه 
همــه جنگ هــای تجــاری بــه شــکل ناگهانــی 
زمینه هــای  و  نمی دهنــد  نشــان  را  خــود 
ــال 2016 و در  ــر، در س ــاری اخی ــگ تج جن
دونالــد  انتخاباتــی  کمپین هــای  جریــان 
جمهوری خــواه  جمهــور  رئیــس  ترامــپ 

ــت. ــده اس ــده ش ــکا، چی آمری
خـروج ایـاالت متحـد آمریـکا از توافق نامـه 
 »)TPP( 12 جانبـه »همکاری ترنس پسـفیک

 20 در  ترامـپ  دونالـد  کار  اول  روزهـای  در 
کـه  کـرد  آشـکار  وضـوح  بـه   ،2017 ژانویـه 
رئیـس جمهـور جدیـد آمریـکا هرچـه بـر زبان 
مـی آورد را اجـرا می کنـد. او احسـاس کرد که 
بـا امضـای TPP آمریـکا مزیت هـای تجـاری 
می دهـد  دیگـر  کشـور   11 بـه  را  متعـددی 
بـدون آنکـه بـه همـان میـزان، از ایـن توافق 

شـود. بهره منـد 

تجاری چراییجنگ
تجـاری  کسـری  مجمـوع   2017 سـال  در 
ایـاالت متحـد آمریـکا رقـم 566 میلیارد دالر 
بـوده اسـت. ترامـپ می خواهد این کسـری را 
بـه عنـوان یـک عامل زیـان آور بـرای اقتصاد 
آمریـکا، کاهـش دهـد؛ آنهـم اقتصـادی کـه 

سـطح  در  داخلـی  ناخالـص  تولیـد  حیثـت  از 
جهـان حـرف اول را می زنـد. موضـوع دیگـر 
شـدن  طوالنـی  و  تـداوم  کـه  اسـت  ایـن 
اقتصـاد  رقابت پذیـری  تجـاری،  کسـری 
آمریـکا و متعاقبـا رقابت پذیـری شـرکت های 
ایـن  کـه  می دهـد  کاهـش  را  آمریکایـی 
خـود، بـه از دسـت رفتـن مشـاغل و کاهـش 
آمریکایـی  شـهروندان  زندگـی  اسـتاندارد 
منجـر می شـود. در واقـع، ایـاالت متحـد بـا 
توجـه به سـابقه سیاسـی، نظامـی و اقتصادی 
خـود، تمایـل نـدارد کـه موقعیـت و جایـگاه 
جهـان،  پیشـرو  اقتصـاد  عنـوان  بـه  را  خـود 
بـه چیـن واگـذار نمایـد. بـه ویـژه کـه چیـن 
بـر اسـاس اعـالم صنـدوق بین المللـی پـول، 
برابـری  لحـاظ  از  جهـان  اقتصـاد  بزرگتریـن 

جنگ تجاری و صنعت نساجی

علیرضاهاشمی
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قـدرت خریـد محسـوب می شـود و 66 درصد 
بخـش  در  آمریـکا  تجـاری  کسـری  کل  از 

دارد. اختصـاص  بـه چیـن  کاالهـا، 

تدریجی تعدیل
بـه منظـور کاهـش کسـری تجـاری، دونالد 
ترامـپ گام هـای خـود را یکی بعـد از دیگری 
بـر مـی دارد. او ابتـدا از تجدیـد نظـر در مورد 
شـمالی  آتالنتیـک  آزاد  تجـارت  توافق نامـه 
)نفتـا( بـا کانـادا و مکزیـک خبـر داد. سـپس، 
واردات  بـرای  را  سـهمیه هایی  و  تعرفه هـا 
پنل هـای خورشـیدی و ماشـین های شستشـو 
اعمـال کرد. در مـاه مارس امسـال نیز ترامپ 
اعـالم کـرد که تعرفه 25 درصـدی بر واردات 
فـوالد و 10 درصدی بـرای واردات آلومینیوم 
بـه ایـن کشـور اعمـال خواهـد کـرد کـه این 
تصمیـم سـرانجام در تاریـخ 31 مـی  امسـال 
بـه اجـرا در آمـد. همچنیـن اقدامـات ترامـپ 
داخلـی«،  »حمایت گرایـی  عنـوان  تحـت 
یعنـی  کشـور  ایـن  اصلـی  تجـاری  شـرکای 
چیـن، کانـادا و مکزیـک را تحـت تاثیـر قـرار 
داده اسـت. از لحـاظ محصـوالت، آمریـکا در 
بخـش محصـوالت مصرفـی شـامل پوشـاک 
میلیـارد دالر کسـری تجـاری   400 از  بیـش 
قطعـات  و  خـودرو  بخـش  همچنیـن  دارد. 
یدکـی بـا 200 میلیـارد دالر کسـری تجـاری 
در جایـگاه بعـدی قـرار دارد. امـا تعرفه هـای 
باالتـر لزومـا بـر ایـن دو قلـم کاالیـی اعمال 

است. نشـده 

تجارتنسـاجیوپوشاکآمریکا
بـر اسـاس اعـالم دفتـر نسـاجی و پوشـاک 
بازرگانـی  وزارت  بـه  وابسـته   )OTEXA(
ایـن  پوشـاک  و  نسـاجی  تجـارت  آمریـکا، 
کشـور بـه شـدت یکطرفـه اسـت بـه طـوری 
کـه کاالهـای چینی حـدود 36 درصـد از کل 
واردات نسـاجی و پوشـاک آمریـکا را تشـکیل 
می دهنـد. امـا در مـورد مـاده اولیـه نسـاجی 
یعنـی پنبـه شـرایط بـه گونـه دیگـری اسـت 
اسـت.  واردکننـده  بخـش  ایـن  در  چیـن  و 

بـه  پوشـاک  و  نسـاجی  صـادرات  بـا  ویتنـام 
ارزش 12 میلیـارد دالر، دومیـن تامیـن کننده 
بـزرگ آمریکاسـت و بیـش از 11.5 درصـد از 
کل واردات نسـاجی و پوشـاک آمریـکا را در 
سـال 2017 بـه خـود اختصـاص داده اسـت. 
بعـد از ایـن دو، کشـورهای هنـد، بنگالدش و 
مکزیـک سـه تامین کننـده بعـدی منسـوجات 
و پوشـاک بـرای آمریـکا هسـتند و بـه ترتیب 
حـدود 7، 5 و 4.5 درصـد از واردات آمریـکا 

دارند. سـهم 
ــن  ــه چی ــرایطی ک ــت در ش ــب اینجاس جال
ــه دیگــر کشــورها،  ــاد نســبت ب ــه زی ــا فاصل ب
بزرگتریــن تامین کننــده منســوجات و پوشــاک 
آمریکاســت، در کمــال تعجــب تعرفه هــای 
آمریــکا بــر واردات پوشــاک از بســیاری دیگــر 
ــن  ــا چی ــاس ب ــیایی، در قی ــورهای آس از کش
بیشــتر اســت. در واقــع، پوشــاک وارداتــی 
از کشــورهایی نظیــر بنــگالدش، کامبــوج، 
ــا  ــاس ب ــام در قی ــتان و ویتن ــریالنکا، پاکس س
ــی  ــوارض گمرک ــه و ع ــمول تعرف ــن، مش چی
باالتــری بــرای ورود بــه آمریــکا هســتند. 
کانــادا،  مکزیــک،  کشــورهای  مقابــل،  در 
ــای  ــی از تعرفه ه ــره جنوب ــان و ک ــن، آلم ژاپ
پایین تــری در قیــاس بــا چیــن برخــوردار 
ــادا  ــه کان ــت ک ــی اس ــن در حال ــتند. ای هس
1.25 درصــد از واردات نســاجی و پوشــاک 
آمریــکا ســهم دارد و ســهم کشــورهای ژاپــن، 
آلمــان و کــره جنوبــی هرکــدام کمتــر از یــک 

ــت. ــد اس درص
ــوالت  ــوز محص ــد هن ــاالت متح ــه ای البت
نســاجی و پوشــاک را در لیســت اقالمــی کــه 
ــرار  ــوند ق ــر می ش ــای باالت ــمول تعرفه ه مش
ــداده اســت. امــا آخریــن فهرســت کاالیــی  ن
کــه قــرار اســت مشــمول 10 درصــد تعرفــه 
در قالــب فصــل 301 واردات از چیــن شــود، 
ــه  ــخ و پارچ ــاجی، ن ــه نس ــواد اولی ــی م تمام
اعمــال  بنابرایــن،  برمی گیــرد.  در  نیــز  را 
ــاجی  ــده نس ــای تکمیل ش ــر کااله ــه ب تعرف
ــن  ــدان دور از ذه ــده، چن ــاک در آین و پوش

ــت. نیس

اروپا اتحادیه انتقام
اقدامـات  سـری  یـک  قالـب  در  اروپـا 
تالفی جویانـه در برابـر سیاسـت های تعرفه ای 
دونالـد ترامـپ، 25 درصـد تعرفـه اضافـی بـر 
روی اقـالم متعـدد وارداتـی از آمریکا شـامل 
انـواع تی شـرت، لبـاس زیـر مردانـه، شـلوار، 
شـلوارک، شـلوار جین کوتـاه، ملحفـه پنبه ای 
 2018 ژوئـن   22 از  کـه  کـرده  وضـع   ... و 
مالمسـتروم  سیسـیلیا  اسـت.  شـده  اجرایـی 
کمیسـیونر اتحادیـه اروپـا در بخـش تجـارت، 
از اقدامـات آمریـکا بـه عنـوان »یـک تصمیم 
وی  اسـت.  بـرده  نـام  بی مبنـا«  و  یکجانبـه 
گفتـه: »مقـررات تجـارت بین الملـل کـه طی 
بـدون  گرفتـه،  شـکل  متمـادی  سـال های 
واکنـش اتحادیـه اروپـا نیـز مختـل نخواهـد 
شـد و پاسـخ مـا بـه آمریـکا، کامال براسـاس 
مقـررات سـازمان تجـارت جهانـی محاسـبه و 
اجـرا شـده اسـت. طبیعتـا اگـر ایـاالت متحد 
کنـد،  حـذف  را  خـود  تعرفه هـای  آمریـکا 
اقدامـات مـا نیـز متقابـال حذف خواهد شـد.«

ازجانبچین پاسخسریع
بـه دنبـال اعمـال تعرفه هـای مضاعـف بـر 
 15 در  ترامـپ  دونالـد  آلومینیـوم،  و  فـوالد 
ژوئـن امسـال از اعمـال تعرفـه 25 درصـدی 
بـر 50 میلیارد دالر واردات از چین که شـامل 
می شـود،  صنعتـی  مختلـف  تکنولوژی هـای 
خبـر داد. ایـن اقـالم شـامل کاالهایی اسـت 
»سـاخت  اسـتراتژیک  برنامـه  قالـب  در  کـه 
اسـت  قـرار  و  گرفتـه  قـرار   »2025 چیـن، 
سـیطره  تحـت  را  نوظهـور  های تـک  صنایـع 
خـود قـرار دهـد. ترامـپ از ایـن برنامـه، بـه 
ولـی  چیـن،  رشـد  »تقویت کننـده  عنـوان 
آسـیب زننده بـه ایـاالت متحـد« تعبیـر کـرده 
جـوالی   6 از  آمریـکا  متحـد  ایـاالت  اسـت. 
امسـال، دریافـت تعرفـه از 818 قلـم وارداتی 
آغـاز  را  دالر  میلیـاد   34 ارزش  بـه  چیـن  از 

کـرده اسـت.
در واکنـش بـه این سیاسـت ها، دولـت چین 
نیـز با نادیـده گرفتن هشـدار ترامـپ مبنی بر 
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اعمـال تعرفه هـای اضافـی در صـورت انجـام 
اقدامـات تالفی جویانـه از سـوی چیـن، فـورا 
تعرفه هـای برابـری بـرای محصـوالت آمریکا 
وضـع کـرده اسـت. در همیـن زمینـه، وزارت 
بازرگانـی چیـن در بیانیـه ای اعالم کـرد: »ما 
بـه سـرعت اقدامـات مالیاتـی با مقیـاس برابر 
و قـدرت برابـر را آغـاز خواهیـم کـرد.« ایـن 
بیانیـه، کشـورهای دیگـر را ترغیـب کـرده تا 
اقدامـات یکپارچـه ای علیـه آنچـه »رفتارهای 
تعبیـر  آمریـکا«  واپسـگرایانه  و  منسـوخ 

می شـود، انجـام دهنـد.
بـر همیـن اسـاس، کانـادا در قالـب اقدامات 
از اول جـوالی امسـال،  تالفی جویانـه خـود، 
دالِر  میلیـارد   16.6 بـر  اضافـی  تعرفـه 
دیگـر  و  آلومینیـوم  فـوالد،  واردات  کانـادا 
اسـت.  کـرده  اعمـال  آمریـکا  از  محصـوالت 
تعرفه هـای  کامـل  فهرسـت  اسـاس  بـر 
اقتصـاد  وزارت  توسـط  منتشرشـده  انتقامـی 
انـواع  نظیـر  مصرفـی  محصـوالت  کانـادا، 
مبلمـان  اجـزای  سـایر  و  کوسـن  بالـش، 
راحتـی  منسـوجات  لحـاف،  انـواع  پنبـه ای؛ 
 85 از  کمتـر  بـا  نسـاجی  مشـابه  اقـالم  و 
درصـد وزنـی ابریشـم یـا ضایعـات ابریشـم؛ 
مشـابه،  اقـالم  و  خـواب  منسـوجات  سـایر  و 
مشـمول تعرفـه شـده اسـت. بر اسـاس اعالم 
وزارت اقتصـاد کانـادا، اقدامـات متقابـل ایـن 
کشـور تـا زمانـی کـه ایـاالت متحـد اقدامات 
زمینـه  در  کانـادا  علیـه  خـود  محدودکننـده 
تجـارت فـوالد و آلومینیـوم را حـذف نکنـد، 

یافـت. خواهـد  ادامـه 
چیـن  و  اروپـا  اتحادیـه  خـالف  بـر  البتـه 
تالفی جویانـه  اقدامـات  سـرعت  بـه  کـه 
انجـام داده انـد، مدتـی طـول کشـید تـا هنـد 
و  فـوالد  بـر  آمریـکا  تعرفه هـای  اعمـال  بـه 
آلومینیـوم واکنـش نشـان دهـد. ایـن کشـور 
بـه  کاال  قلـم   30 از  بازبینی شـده  لیسـتی 
تـا  کـرد  ارائـه  جهانـی  تجـارت  سـازمان 
عـوارض گمرکـی آنهـا را تا سـقف 50 درصد 

گمرکـی  عـوارض  افزایـش  دهـد.  افزایـش 
توسـط هنـد دقیقـا معـادل تعرفه هـای اضافی 
ایـاالت متحـد آمریـکا اسـت و از 4 آگوسـت 
2018 بـه اجرا گذاشـته شـده اسـت. در سـال 
آمریـکا  بـه  17-2016 صـادرات هنـد  مالـی 
مجموعـا 42.21 میلیـارد دالر بـوده در حالـی 
کـه واردات این کشـور از آمریـکا رقم 22.30 
میلیـارد دالر گـزارش شـده و بنابرایـن، یـک 
بـه  دالری  میلیـارد   19.91 تجـاری  کسـری 
ضـرر آمریـکا در تجـارت بـا هند وجـود دارد.

آمریکاسودمیبرد؟ آیا
خروجـی  و  تبعـات  آمریـکا،  مـردم  بـرای 
دو  بـه  شـدت  بـه  تجـاری  جنگ هـای  ایـن 
عامـل وابسـته اسـت: مـدت زمانـی کـه ایـن 
جنگ هـا طـول خواهد کشـید و اینکـه چگونه 
خـود  نفـع  بـه  موقعیـت  ایـن  از  کارآفرینـان 
اسـتفاده خواهنـد کـرد. در واقـع بـا افزایـش 
قیمـت کاالهـای وارداتی، محصوالت سـاخت 
آمریـکا از مزیـت قیمتـی در بـازار داخـل این 
بـه  پنبـه  شـد.  خواهنـد  برخـوردار  کشـور 
نسـاجی،  اصلـی صنعـت  اولیـه  مـاده  عنـوان 
دسـترس  در  آمریـکا  داخـل  در  وفـور  بـه 
می تواننـد  کشـور  ایـن  کارآفرینـان  و  اسـت 
آمریـکا  سـاخت  پوشـاک  محصـول،  ایـن  بـا 
تولیـد کـرده و به بـازار داخلی عرضـه نمایند. 
طـول  بیشـتر  تعرفـه ای  جنـگ  ایـن  هرچـه 
بکشـد، زمینـه بـرای شـرکت های آمریکایـی 
جهـت راه انـدازی واحدهـای تولیدی نسـاجی 
آمریـکا  بـازار  بـه  خدمـت  ارائـه  پوشـاک،  و 
ایـن  در  ایجـاد فرصت هـای شـغلی جدیـد  و 
فرآینـد بیشـتر فراهـم خواهـد شـد. در عیـن 
نیـز  آمریکایـی  کننـدگان  مصـرف  حـال، 
بـرای  باالتـری  قیمـت  نمی بیننـد  لزومـی 

نماینـد. پرداخـت  وارداتـی  اقـالم 

زماناقدامبرایچین؟
بـا توجـه به شـرایط پیـش آمـده، زمـان اقدام 

بـرای کارآفرینـان نسـاجی در چیـن فرا رسـیده 
تجـاری  جنـگ  یـک  اول،  وهلـه  در  اسـت. 
طوالنـی بدیـن معناسـت کـه پنبـه آمریکایـی 
اسـتراتژی  تغییـر  لـذا  و  شـد  خواهـد  گران تـر 
تامیـن مـواد اولیـه بـرای آنهـا ضـروری اسـت. 
کارخانجـات چینـی مجبـور خواهند شـد واردات 
خـود را از دیگـر کشـورهای مهـم صادرکننـده 
پنبـه نظیـر هنـد، برزیـل، اسـترالیا و ازبکسـتان 
افزایـش دهنـد. در وهلـه دوم، کارآفرینـان بایـد 
دیگـر  در  تولیـدی  واحدهـای  اسـتقرار  فرآینـد 
کشـورها نظیـر ویتنـام و اتیوپی را تسـریع کنند. 
زمانـی کـه این سیاسـت اجـرا شـود، تعرفه های 
باالتـر بر محصـوالت چینی، صـادرات کاالهای 
بـه  چینـی  شـرکت های  توسـط  ساخته شـده 
آمریـکا را تحـت تاثیـر قـرار نخواهـد داد مگـر 
جنـگ  دچـار  نیـز  مذکـور  کشـورهای  آنکـه 
تجـاری بـا ایاالت متحـد آمریکا شـوند. بـا این 
حال، این سیاسـت بـه کاهش اشـتغال در داخل 

چیـن منجـر خواهد شـد.
در مـورد اتحادیـه اروپـا و کانـادا نیـز هـر دو، 
پوشـاک  اقـالم  بـر  باالتـر  تعرفه هـای  اعمـال 
ایـن  کـه  کرده انـد  آغـاز  را  آمریـکا  سـاخت 
موضـوع می توانـد به تغییر و جابجایـی در تامین 
پوشـاک آمـاده از ایـاالت متحد به سـمت دیگر 
کشـورهای تولیدکننـده منجر شـود. البته در این 
میـان، هنـد در قیـاس با چیـن، اتحادیـه اروپا یا 
کانـادا بـا گزینه هـای محدودتـری مواجه اسـت 
چراکـه آمریـکا همچنـان بـه عنـوان بزرگترین 
بـازار بـرای منسـوجات و پوشـاک سـاخت ایـن 
کشـور شـناخته می شـود. لـذا این به نفـع دولت 
و کارآفرینـان هنـدی اسـت کـه تمـام تـالش 
خـود را بـرای گسـترش بازارهـای صادراتـی و 
کاهـش وابسـتگی به بـازار آمریکا انجـام دهند. 
ایـن کاهـش وابسـتگی هرچـه زودتـر تحقـق 
پیـدا کنـد، بـرای هنـد بهتر اسـت. با ایـن حال، 
هـم  سـادگی ها  همیـن  بـه  مذکـور  ماموریـت 
نیسـت و بایـد سـال ها بگذرد تـا نتایـج مطلوب 

شـود. حاصل 
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و  نسـاجی  »صنعـت  ماهنامـه  گـزارش  بـه 
پوشـاک« بـه نقـل از خبرگزاری ریانووسـتی، 
آنطـور کـه رئیـس دپارتمـان پیش بینی هـای 
نسـاجی  صنایـع  انجمـن  در  راهبـردی 
بـه  کشـور  ایـن  کـرده،  اعـالم  ازبکسـتان 
دنبـال آن اسـت که تـا سـال 2025 صادرات 
و  کنـد  متوقـف  کامـال  را  خـود  پنبـه  الیـاف 
تمـام پنبـه تولیدی خـود را به طـور کامل در 
داخـل کشـور فـرآوری نماید. صنعت نسـاجی 
ازبکسـتان در سـال 2018 حـدود 520 هـزار 
تـن الیـاف پنبـه را فـرآوری خواهـد کـرد در 
حالـی کـه کل ظرفیـت اسـمی فـرآوری پنبه 

ایـن کشـور 720 هـزار تـن می باشـد.
جمهـور  رئیـس  امسـال،  مـارس  مـاه  در 
ازبکسـتان از برنامه هـای دولـت ایـن کشـور 
افزایـش  و  پنبـه  صـادرات  کاهـش  بـرای 
فـرآوری ایـن محصـول در داخل کشـور خبر 

میلیـون   3.5 حـدود  سـاالنه  ازبکسـتان  داد. 
1.2 میلیـون تـن  تـا  بیـن یـک  پنبـه و  تـن 
 50 حـدود  کـه  می کنـد  تولیـد  پنبـه  الیـاف 
کشـور  ایـن  تولیـدی  پنبـه  الیـاف  از  درصـد 

می شـود. صـادرات  صـرف 
بـرای  را  متعـددی  اقدامـات  ازبکسـتان 
کـرده  آغـاز  نسـاجی  صنعـت  بـر  تمرکـز 
کـه  می کنـد  تـالش  کشـور  ایـن  اسـت. 
اجـرای  بـرای  را  خارجـی  سـرمایه گذاران 
بیـش  ارزش  بـه  نسـاجی  متعـدد  پروژه هـای 
از 70 میلیـون دالر ترغیـب و جـذب نمایـد. 
در کنـار اعطـای مشـوق های اضافـی بـرای 
سـرمایه گذاران چینـی جهـت اسـتقرار خطوط 
تولیـد در ازبکسـتان، اخیـرا هیئتـی 35 نفـره 
از انجمن هـای چیـن و شـرکت های نسـاجی 
ایـن کشـور در شـهر تاشـکند مـورد میزبانـی 
هیئـت  ایـن  سرپرسـت  کـه  گرفتنـد  قـرار 

پوشـاک  و  نسـاجی  ملـی  شـورای  را  چینـی 
اسـت. بـوده  چیـن عهـده دار 

ایـن مالقـات و نشسـت دوجانبـه بـا هـدف 
تقویـت همـکاری بیـن شـرکت های چینـی و 
پوشـاک  بافـت  و  نسـاجی  زمینـه  در  ازبـک 
محصـوالت  تامیـن  و  تولیـد  همچنیـن،  و 
چیـن،  بـازار  بـرای  نسـاجی  تکمیل شـده 
نشسـت،  ایـن  در  اسـت.  شـده  برگـزار 
سـرمایه گذاری،  ملـی  کمیتـه  از  مقاماتـی 
اقتصـاد  وزارت  و  خارجـی  تجـارت  وزارت 
همچنیـن  کردنـد.  مشـارکت  نیـز  ازبکسـتان 
در  کشـور  دو  نسـاجی  صنعـت  نماینـدگان 
ایـن نشسـت دوجانبه حضـور داشـتند. گفتنی 
اسـت شـهرهای بخارا، کاشـکادریا، سـمرقند 
کـه  هسـتند  مناطقـی  جملـه  از  سـیردریا،  و 
انجـام  بـرای  اصلـی  نقـاط  عنـوان  بـه 

شـده اند. اعـالم  سـرمایه گذاری 

برنامه ازبکستان برای توقف صادرات الیاف پنبه تا 2025
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گـروه مترجمیـن مجله: حـدود 41 هزار بازدیدکننده از 100 کشـور 
و منطقـه جهـان، از نسـخه پاییـزی نمایشـگاه منسـوجات خانگـی 
آگوسـت   30 تـا   27 روزهـای  کـه   Intertextile Shanghai
امسـال در شـهر شـانگهای چیـن برگـزار شـد، بازدیـد کردنـد. ایـن 
و  تامین کننـده   1040 بـرای  را  مناسـب  فضایـی  و  بسـتر  رویـداد 
جهـان  منطقـه  و  کشـور   26 از  خانگـی  منسـوجات  عرضه کننـده 
فراهـم کـرد تـا بتواننـد از طریـق آن، بـه اهـداف تجـاری و کسـب 
و  همکاری هـا  نمایشـگاه،  ایـن  در  کننـد.  پیـدا  دسـت  خـود  کار  و 
قراردادهـای تجـاری جدیـدی بیـن غرفـه داران بـا یکدیگـر و نیـز 

بازدیدکننـدگان شـکل گرفـت. بـا  غرفـه داران 
بـه  نمایشـگاه  برگـزاری  جریـان  در  کـه  موضوعاتـی  از  یکـی 
بـرای  تقاضـا  می شـد،  بحـث  شـرکت کنندگان  بیـن  متـداول  طـور 
مدیـر  رابطـه،  همیـن  در  بـود.  چیـن  بـازار  در  خانگـی  منسـوجات 
کل ارشـد شـرکت نمایشـگاهی فرانکفـورت )از مجریـان برگـزاری 
در  بـه خصـوص  خانگـی  منسـوجات  »بـازار  می گویـد:  نمایشـگاه( 
چیـن، یـک بـازار در حـال رشـد اسـت و انبوهـی از فرصت هـا را 
و  بیمارسـتانی  تجـاری،  ساخت و سـاز  بخـش  چراکـه  دارد  خـود  در 
جریـان  در  اسـت.  گسـترش  حـال  در  همچنـان  چیـن  گردشـگری 
بالقـوه  شـرکای  بـا  توانسـتند  تامین کننـدگان  نمایشـگاه،  برگـزاری 
محـل  در  هـم  را  سفارشـاتی  حتـی  و  کننـد  مالقـات  پرشـماری 
نمایشـگاه دریافـت نماینـد. بـر همین اسـاس، نمایشـگاه منسـوجات 
موقعیـت  و  مـکان  یـک   Intertextile Shanghai خانگـی 
مهـم بـرای تامین کنندگانـی اسـت کـه بـه دنبـال ترویـج و معرفـی 
برند و نهایتا گسـترش کسـب و کارشـان در سـطح جهان هسـتند.«
نمایشـگاه، بخـش جامـع  از ویژگی هـا و بخش هـای مهـم  یکـی 
بـا  گذشـته  ادوار  ماننـد  کـه  بـود  بـازار«  گرایشـات  و  »ترندهـا 
بازخـورد و مشـارکت خوبـی از سـوی بازدیدکننـدگان مواجـه شـد. 
در ایـن زمینـه، یکـی از بازدیدکننـدگان کـه مدیـر طراحـی یکـی از 

شـرکت های نسـاجی بـود گفـت: »بعـد از بازدیـد از بخـش ترندها و 
مشـارکت در سـمینارهایی کـه توسـط کارشناسـان مختلـف صنعتـی 
حیـن  در  بـازار  جدیـد  گرایشـات  و  ترندهـا  اعمـال  شـده،  برگـزار 

می شـود.« آسـان تر  محصـوالت  طراحـی 
همچنیـن بخـش چـاپ دیجتیـال نیـز بـا اسـتقبال بازدیدکننـدگان 
نمایشـگاه مواجـه شـد که دو ارائـه زنده و نیـز سـمینارها و پنل های 
گفتگـوی مختلفـی در قالـب ایـن بخـش برگـزار گردیـد. بنابرایـن 
تجـاری  قراردهـای  و  همکاری هـا  تنهـا  نـه  امسـال  نمایشـگاه 
جدیـدی را بـه دنبـال داشـت، بلکه فضای مناسـب و راحـت را برای 
خانگـی  منسـوجات  صنعـت  جدیـد  نوآوری هـای  و  ترندهـا  یافتـن 

کرد. فراهـم 
بـه گفتـه مدیـر فـروش یـک شـرکت بلژیکـی، »ایـن نمایشـگاه 
بـرای مـا نوعـی سـرمایه گذاری بـود تا شـناخت نسـبت بـه برندمان 
را در منطقـه آسـیا افزایـش دهیـم. نمایشـگاه یـک دروازه و دریچه 
مناسـب بـرای ورود بـه بازارهـای آسـیایی و تنهـا فرصت مـا جهت 
مالقـات بـا مشـتریان بالقـوه چینـی محسـوب می شـود. مـا در جای 
جـزو  کـه  بودیـم  بین المللـی  سـالن های  در  و  نمایشـگاه  از  خوبـی 

بهتریـن سـالن های نمایشـگاه بـرای مـا بـود.«
همچنیـن مدیـرکل یکـی از شـرکت های نسـاجی چینی نیـز گفت: 
»حجـم بازدیدکننـدگان در سـالن بین المللـی نمایشـگاه بسـیار زیـاد 
بـود و مـا توانسـتیم چنـد سـفارش را در محـل نمایشـگاه دریافـت 
 Intertextile Shanghai کنیم. نمایشـگاه منسـوجات خانگـی
یـک رویداد مشـهور در ایـن صنعت اسـت و تمامـی بازدیدکنندگان، 
بسـیار حرفـه ای هسـتند و بـا هدف مشـخص تجاری و جهـت یافتن 

تامین کننـده، در ایـن نمایشـگاه حاضـر می شـوند.«
ایـن  در  »اگـر  مجارسـتانی،  شـرکت  یـک  مدیرعامـل  گفتـه  بـه 
قـوی  برنـد  یـک  کـه  معناسـت  بدیـن  باشـید،  حاضـر  نمایشـگاه 
محسـوب می شـوید. مـا مالقات هـای زیـادی را در ایـن نمایشـگاه 

دریچه ای به سوی بازار منسوجات خانگی آسیا
IntertextileShanghaiمروریبرنمایشگاهمنسوجاتخانگی
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جهـت معرفـی و ترویـج محصـوالت جدیدمـان، ترتیـب دادیـم کـه 
بسـیار هـم موفقیت آمیـز بودنـد. مـا 100 درصـد در نمایشـگاه سـال 
آینـده نیـز شـرکت می کنیـم چراکـه مشـارکت در این رویـداد، برای 

برندسـازی در بـازار چیـن، واقعـا اهمیـت دارد.«
ایـن  در  »مـا  گفـت:  هنـدی  شـرکت  یـک  نماینـده  همچنیـن 
نمایشـگاه شـرکت می کنیـم تـا مشـتریان جدیدی را بـه خصوص در 
بیـن عمده فروشـان و توزیع کننـدگان از خـارج مرزهـا، پیـدا کنیـم. 
مـا در اینجـا می توانیـم بـا خریـداران هـدف خـود مالقـات کنیـم و 
لـذا ایـن نمایشـگاه بـرای ما یـک رویداد پیشـرو در بازار منسـوجات 
خانگـی آسـیا بـرای توسـعه کسـب و کار، محسـوب می شـود. ایـن 
نمایشـگاه یـک بسـتر مناسـب و قدرتمنـد جهـت افزایـش فروش به 

حسـاب می آیـد.«
بـه گفتـه مدیـر داخلـی یـک شـرکت نیوزیلنـدی، »حضـور طیـف 
وسـیعی از تامیـن کننـدگان بیـن المللـی، و همچنیـن طیـف کاملـی 
واقعـا مفیـد و  نمایشـگاه،  ایـن  در  باکیفیـت  از شـرکت های چینـی 
کاربـردی اسـت. امـروزه ارائـه محصـوالت در این نمایشـگاه بسـیار 
مهـم شـده و بـا توجـه تنـوع سـبک های حاضـر در نمایشـگاه، ایـن 

رویـداد یک بسـتر مناسـب بـرای یافتـن منابـع تامین جدید شـناخته 
سفارشـات  انجـام  کار  نمایشـگاه،  از  بعـد  بالفاصلـه  مـا  می شـود. 

جدیـد را آغـاز خواهیـم کرد.«
ــوژی  ــه تکنول ــال در زمین ــی فع ــرکت های چین ــی از ش ــر یک مدی
ــال  ــر بخــش چــاپ دیجیت ــز گفــت: »مــن تحــت تاثی ــال نی دیجیت
ــکات آموزشــی بســیار  ــن بخــش، ن ــم. در ای ــرار گرفت نمایشــگاه ق
بــرای  پیشــرفته  تکنولوژی هــای  و  ایده هــا  بــاره  در  خوبــی 
ترندهــای نوظهــور بــازار ارائــه گردیــد. همچنیــن ســخنرانان 
ســمینار چــاپ دیجیتــال، نــکات زیــادی را در بــاره تحــوالت ایــن 
ــرکت  ــک ش ــد ی ــان ارش ــی از طراح ــد.« یک ــه کردن ــت ارائ صنع
چینــی نیــز اشــاره کــرد: »انتظــارات مــن از شــرکت در نمایشــگاه 
بــرآورده شــد چراکــه چنــد تامین کننــده جدیــد را بــرای همــکاری 

ــردم.« ــدا ک ــده، پی ــای آین ــی ماه ه ط
خانگـی  منسـوجات  نمایشـگاه  بعـدی  دوره  اسـت  گفتنـی 
در  کـه  اسـت  آن  بهـاری  نسـخه   Intertextile Shanghai
مـارس 2019 برگـزار خواهـد شـد. همچنیـن نسـخه پاییـزی بعدی 

می گـردد. برگـزار   2019 آگوسـت  در  نمایشـگاه،  ایـن 
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ترکیه در شـش ماهه اول سـال 2018 تعداد 
1100 ماشـین بافندگـی حلقـوی )گردبافـی( 
وارد کـرده اسـت. ایـن در حـال اسـت که در 
مـدت مشـابه سـال قبـل، تعـداد واردات این 
ماشـین آالت 1132 مـورد اعالم شـده اسـت. 
عـالوه بر تعـداد، ارزش واردات ماشـین آالت 
گردبافـی ایـن کشـور نیـز کاهش پیـدا کرده 
اسـت. بخش عمـده ای از این روند کاهشـی، 
بـه افزایـش نـرخ ارزهـای خارجـی در قیاس 
بهـره  نـرخ  افزایـش  نیـز  و  ترکیـه  لیـر  بـا 

مربـوط می شـود.
بـه گـزارش ماهنامـه »صنعـت نسـاجی و 
پوشـاک«، در نیمه نخسـت امسـال، چین با 
صـادرات 391 ماشـین گردبافـی بـه ترکیه، 
در صـدر کشـورهای صادرکننـده ایـن نـوع 
ماشـین آالت بـه ترکیـه قـرار دارد و ارزش 

میلیـون دالر   11.4 میـزان صـادرات،  ایـن 
اسـت. در سـال گذشـته، چیـن بـا صـادرات 
270 ماشـین گردبافـی بـه ترکیـه به ارزش 
ایـن  از  دوم  جایـگاه  در  میلیـون دالر،   8.4

حیـث قرار داشـته اسـت.
در شـش ماهه اول 2018 آلمـان با صادرات 
290 ماشـین گردبافـی بـه ارزش 21.5 میلیارد 
دارد.  قـرار  دوم  جایـگاه  در  ترکیـه،  بـه  دالر 
ایـن در حالـی اسـت کـه در کل سـال 2017، 
آلمـان تعـداد 369 ماشـین گردبافـی به ارزش 
26.9 میلیـون دالر را بـه ترکیـه صـادر کـرده 
بـود و بنابرایـن، جایـگاه ایـن کشـور در سـال 
جـاری، هـم از نظـر حجم و هـم از نظر ارزش 

صـادرات افـت کرده اسـت.
همچنیـن کشـورهایی نظیـر ایتالیـا، ژاپن، 
تایـوان و کـره جنوبی، بـا کاهش چشـمگیر 

نسـاجی  ماشـین آالت  صـادرات  زمینـه  در 
بـه ترکیـه مواجـه بـوده انـد. بـا ایـن حال، 
تعـداد  انگلسـتان  کشـورها،  ایـن  برخـالف 
 0.71 ارزش  بـه  گردبافـی  ماشـین   165
در  کـرده  صـادر  ترکیـه  بـه  دالر  میلیـون 
حالـی کـه ایـن صـادرات در سـال گذشـته، 
میلیـون   0.49 ارزش  بـه  ماشـین   17 تنهـا 

دالر گـزارش شـده بـود.
برتریـن  از  یکـی  ترکیـه  اسـت  گفتنـی 
تولیدکننـدگان پارچه های کشـباف در سـطح 
جهـان محسـوب می شـود. همـگام بـا رشـد 
صـادرات نسـاجی ترکیـه، شـرکت های تولید 
نسـاجی ایـن کشـور نیز بایـد ماشـین آالت و 
قطعـات و لـوازم یدکـی مربوطـه و همچنیـن 
فرآیندهـای تولیـد خود را به روزرسـانی نموده 

و ارتقـا دهنـد. 

افت واردات ماشین آالت نساجی ترکیه در نیمه اول امسال
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و  نساجی  »صنعت  ماهنامه  گزارش  به 
ایتالیا  نساجی  ماشین آالت  تولید  پوشاک«، 
در سال 2017 در قیاس با سال قبل رشد 8 
درصدی داشته در حالی که میزان صادرات 
نشان  افزایش  7 درصد  نیز  این ماشین آالت 
رشد  از  تولید،  افزایش  این  عمده  می دهد. 
ماشین آالت  برای  برون مرزی  تقاضای 
بازار  شرایط  بهبود  نیز  و  ایتالیا  ساخت 
داخل  در  می گیرد.  نشئت  کشور  این  داخلی 
دیجیتالی  برای  مالی  مشوق های  ایتالیا، 
گرفته  نظر  در  نساجی  شرکت های  کردن 
شده که همین موضوع، عاملی برای تقویت 
مدرن  نساجی  ماشین آالت  برای  سفارشات 

در این کشور شده است.
در  نساجی  ماشین آالت  تولیدکنندگان 
تامین کنندگان  با  را  همکاری هایی  ایتالیا 

آغاز  جهان  تکنولوژی  عرضه کنندگان  و 
یک  تکنولوژی  مقوله  به  توجه  کرده اند. 
راهکارهای  ارائه  برای  ضروری  عنصر 
فست  صنعت  نیاز  تامین  جهت  مناسب 
مبتنی  خرده فروشی  کانال های  نیز  و  فشن 
که  می شود  محسوب  الکترونیک  تجارت  بر 
قابل توجهی  طور  به  آنها  از  استفاده  امروز 
زنجیره  کل  است.  بوده  همراه  افزایش  با 
شدن  دیجیتالی  سمت  به  نساجی  صنعت 
دیجیتالی  حال،  این  با  است.  حرکت  در 
مجموعه ای  به  تولید  فرآیندهای  کردن 
راهکارهای  متعاقبا،  و  مهارت ها  از  جدید 
بنابراین  است.  نیازمند  آموزشی  جدید 
تنگاتنگی  ارتباط  باید  نیز  نساجی  صنعت 
داشتن  نماید.  برقرار  آموزشی  موسسات  با 
مراکز  و  دانشگاه ها  با  گفتگو  و  ارتباط 

می کند  ایجاد  را  اطمینان  این  آموزشی 
به  نساجی  صنعت  تخصصی  نیازهای  که 
متعاقبا  و  می شود  برآورده  حرفه ای  شکل 
نیروی  که  می کند  ایجاد  را  فرصت هایی 
جوان در بخش هایی نظیر تولید ماشین آالت 
در  آن  پیشتازان  جمله  از  ایتالیا  که  نساجی 

سراسر جهان است، جذب شوند.
نساجی  ماشین آالت  صنعت  است  گفتنی 
 300 حدود  با  صنعتی  بخش  یک  ایتالیا 
نفر  هزار   12 بر  بالغ  اشتغالی  با  تولیدکننده 
فروش  کل  از  درصد   84 از  بیش  که  است 
می شود.  صادرات  صرف  صنعت،  این 
کیفیت،  و  اعتبار  پایدار،  تکنولوژی  خالقیت، 
به  را  ایتالیا  که  هستند  جمله خصوصیاتی  از 
ماشین آالت  تولید  زمینه  در  پیشرو  عنوان 

نساجی در جهان، معرفی کرده است.

افزایش 8 درصدی تولید ماشین آالت نساجی ایتالیا
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گـروه مترجمیـن مجلـه: امروزه نسـل جوان 
هسـتند.  آگاه  مـد  مقولـه  بـه  نسـبت  کامـال 
تکنولـوژی  عصـر  بـه  کـه  کنونـی  عصـر  در 
مرسـوم اسـت، صنعـت مـد نیـز بـه جایـگاه 
همـه  اسـت.  رسـیده  حیـث  ایـن  از  باالیـی 
مـردم دوسـت دارنـد لباس هایـی بر تـن کنند 
کـه در عیـن راحتـی و مناسـب بـودن، از نظر 
ظاهـر نیـز بـرای دیگـران قابل پذیرش باشـد 
و توجـه سـایرین را در میهمانـی یـا جشـن ها 
تغییـر  بـا  همزمـان  نماینـد.  جلـب  خـود  بـه 
فصـل یـا سـال، جریـان حاکـم بـر عرصه مد 
نیـز تغییـر می کنـد و شـخصیت انسـان ها بـر 
اسـاس ذائقـه و نیازهـای آنهـا بـروز و ظهـور 
تـا  گرفتـه  نوجـوان  نسـل  از  می کنـد.  پیـدا 
نسـل میانسـال، تنـوع و تفـاوت در عرصه مد 
کامـال متداول و مرسـوم اسـت و هیـچ دلیلی 

نـدارد رده سـنی کـودک از این رونـد و قاعده 
مسـتثنی باشـد. امـروزه والدین، آگاهی بسـیار 
زیـادی در مـورد انتخـاب لباس کـودکان پیدا 
از  خوبـی  سـهم  همـواره  والدیـن  کرده انـد. 
بودجـه خـود را بـرای کـودکان خـود هزینـه 
بچگانـه  لبـاس  بخـش  بنابرایـن،  می کننـد. 
بـه کسـب و کاری پررونـق و پیشـرو بـرای 

بسـیاری از طراحـان تبدیـل شـده اسـت. 

پارچهوطراحی تناسب
بـازار لباس بچگانه به شـدت پراکنده اسـت 
و تعـداد معـدودی برند نیـز بازار عرضـه انبوه 
ایـن بخـش را تحـت سـیطره خـود دارنـد. در 
ایـن زمینـه اگرچـه مصرف کننـدگان برندهای 
می دهنـد  ترجیـح  را  معـروف  و  شناخته شـده 
کیفیـت  دنبـال  بـه  آنهـا  آن،  از  مهم تـر  امـا 

بـاال و طراحـی مناسـب بـرای لبـاس و کفش 
لبـاس  هسـتند.  خـود  کـودکان  و  نـوزادان 
بچگانـه بایـد سـاده، راحـت، ایمن و گشـادتر 
از سـایر لباس هـا بـوده و در عیـن حـال، بـه 
سـادگی پوشـیده شـدن و از تـن خارج شـود. 
اسـتفاده از پارچه هـای مختلـف بـرای لبـاس 
بچگانـه بـه شـدت فراگیـر اسـت. پارچه هـای 
کشـباف عمومـا برای لبـاس کاژوال اسـتفاده 
می شـود. در فصـل تابسـتان، پارچـه پنبـه ای، 
گاباردیـن و بادبانـی بـرای لباس هـای روزمره 
بافتنـی  پارچـه  کـه  حالـی  در  اسـت  مرسـوم 
مناسـبی  انتخـاب  ابریشـم  و  مخمـل  دوبـل، 
بـرای هـوای سـرد محسـوب می شـود. پارچه 
فلیـس نیـز بـه طـور فزاینـده ای بـرای لباس 
بیـرون منزل مرسـوم شـده چراکه به سـرعت 
می شـود،  شسـته  راحـت  و  شـده  خشـک 

نگاهی به بازار جهانی پوشاک بچگانه
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هرچنـد هنـوز هـم اسـتفاده از پشـم در برخی 
بازارهـا ارجحیـت دارد.

تفـاوت شـرایط آب و هوایـی در بازارهـای 
مختلـف، در انتخـاب نوع پارچه مورد اسـتفاده 
تاثیرگـذار اسـت. برای مثـال، در کشـورهایی 
کـه رطوبـت باالسـت، پوشـاک جـاذب عـرق 
بـود.  خواهـد  مواجـه  باالتـری  تقاضـای  بـا 
تولیدکننـدگان همچنیـن بایـد نسـبت بـه این 
موضـوع آگاه باشـند کـه انـدازه و شـکل بدن 
نـوزادان و کـودکان در کشـورهای مختلـف، 
ایـن  باشـد.  متفـاوت  کامـال  اسـت  ممکـن 
پوشـاک  عرضـه  و  طراحی هـا  بـر  موضـوع 
تاثیرگـذار  مختلـف،  سـایزهای  در  کفـش  و 

خواهـد بـود.
آبـی  صورتـی،  نظیـر  روشـن  رنگ هـای 
متـداول  رنگ هـای  جملـه  از  زرد،  و  روشـن 
هسـتند.  بچگانـه  پوشـاک  بـرای  مرسـوم  و 
پیشـرفته،  و  تکامل یافتـه  بازارهـای  در  البتـه 
والدیـن معمـوال آنقـدر مدمحـور و مدشـناس 
رنگ هـا  از  اسـتفاده  در  نـوآوری  تـا  هسـتند 
رنـگ  ترکیـب  نظیـر  الگوهـای خالقانه تـر  و 
سـرد و گـرم در پوشـاک بچگانـه را بپذیرنـد.
بچگانـه،  پوشـاک  انـواع  تمامـی  بـرای 
و  اشـتعال  غیرقابـل  بایـد  اولیـه  مـواد 
یـا  رنگ هـا  از  نبایـد  و  بـوده  ضدسـوزش 
مـواد شـیمیایی مضـر در آنهـا اسـتفاده شـود. 
همچنیـن ضـروری اسـت کـه توجـه الزم بـه 
از  لبـاس،  کوچـک  قطعـات  و  اکسسـوری ها 
سـوی تولیدکننـدگان صـورت گیـرد. معمـوال 
لبـاس  در  روبـان  و  آویـز  نوارهـای  از  بایـد 
پرهیـز شـود چراکـه ممکـن اسـت کـودکان 
بگیرنـد  یـا گاز  پـاره کـرده  را کشـیده،  آنهـا 
کـه ایـن موضـوع می توانـد خطـر خفگـی یـا 

باشـد. داشـته  دنبـال  بـه  را  انسـداد 

مروریبرصنعتپوشـاکبچگانه
در مـورد اهمیـت صنعـت پوشـاک بچگانـه 

در دنیـای امـروز هیـچ تردیـدی نیسـت. بازار 
پررونق تـر  زمـان  گـذر  بـا  بچگانـه  پوشـاک 
پرسـودترین  از  یکـی  بـه  امـروزه  و  شـده 
کسـب و کارهـا در بـازار جهانـی تبدیل شـده 
اسـت. بـر اسـاس اعـالم موسسـه بین المللـی 
جهانـی  بـازار  فـروش  میـزان  یورومانیتـور، 
یـورو  میلیـارد   122.1 از  بچگانـه  پوشـاک 
در سـال 2010 بـه 135.6 میلیـارد یـورو در 
سـال 2015 افزایـش یافتـه اسـت. در سـال 
بچگانـه  پوشـاک  فـروش  میـزان   ،2015
رشـد 6 درصـدی داشـته در حالـی کـه رشـد 
فـروش پوشـاک مردانـه و زنانه در این سـال، 
هرکـدام 4 درصـد بوده اسـت. بر اسـاس این 
گـزارش، انتظـار مـی رود ارزش بـازار جهانـی 
پوشـاک بچگانـه بـه 162.7 میلیـارد یـورو تا 

سـال 2018 افزایـش پیـدا کنـد.
همچنیـن موسسـه تحقیقـات بـازار تکناویـو 
نیـز پیش بینـی می کنـد بـازار جهانی پوشـاک 
6 درصـد تـا  بچگانـه بـا نـرخ رشـد سـاالنه 
سـال 2020 همـراه باشـد. عواملـی همچـون 
زنـان  شـمار  افزایـش  و  درآمـد  افزایـش 
شـاغل و همچنیـن رشـد قـدرت خریـد مردم 
بـه  منجـر  توسـعه،  حـال  در  کشـورهای  در 
دوره  در  بچگانـه  پوشـاک  فـروش  افزایـش 
مـورد بررسـی خواهنـد شـد. افزایـش فروش 
پوشـاک بچگانـه نیـز بـه رشـد چشـمگیر این 
بـازار در دوره مـورد بررسـی خواهـد انجامید.
بر اسـاس این گـزارش، انتظار مـی رود بازار 
سـال های  بیـن  اروپـا  در  بچگانـه  پوشـاک 
2013 تـا 2018 رشـد سـاالنه 3.3 درصـدی 
داشـته باشـد و ارزش این بازار تا پایان سـال 
2018 بـه رقـم 67 میلیـارد یـورو بالـغ گردد. 
از سـوی دیگـر، ارزش بـازار پوشـاک بچگانه 
 2015 سـال  در  پاسـیفیک  آسـیا  منطقـه  در 
رقـم 44.1 میلیـارد یـورو گـزارش شـده کـه 
پیش بینـی می شـود تـا سـال 2020 بـه 65.1 
میلیـارد یورو برسـد. برندهـای نظیـر یونیکلو، 

آدیـداس، نایـک، زارا، دیزنـی، مادرِکر، آیدی 
گـروپ، بربـری، دیـور و اچ انـد ام، جـزو 10 
برنـد برتـر پوشـاک بچگانـه در منطقـه آسـیا 

پاسـیفیک هسـتند.

بازار عللرشد
متحـد  ایـاالت  و  اروپـا  حاضـر،  حـال  در 
پوشـاک  مصرف کننـدگان  بزرگتریـن  آمریـکا 
بچگانـه در جهـان هسـتند. عـالوه بـر ایـن، 
در  بچگانـه  پوشـاک  بـازار  مـی رود  انتظـار 
منطقـه آسـیا پاسـیفیک نـرخ رشـد باالتـری 
را در قیـاس بـا اروپـا و آمریـکا داشـته باشـد 
درآمـد  بـا  متوسـط  طبقـه  جمعیـت  چراکـه 
خالـص باالتـر در ایـن منطقه بیشـتر اسـت و 
نیـز برندهـای بین المللـی بـه سـرعت در حال 
راه انـدازی خطوط پوشـاک بچگانـه در منطقه 
آسـیا پاسـیفیک هسـتند. همچنیـن در دیگـر 
نقـاط جهـان از قاره هـای مختلف، رشـد بازار 

پوشـاک بچگانـه کامـال مشـهود اسـت.
شـرکت  اجرایـی  مدیـر  رابطـه،  ایـن  در 
از  یکـی  کـه   S.M.  Knitwears
بـرای  بچگانـه  پوشـاک  تولیدکننـدگان 
اسـت،  بنـگالدش  در  مشـهور  برندهـای 
در  بچگانـه  پوشـاک  »بخـش  می گویـد: 
موقعیـت  از  دیگـر  بخش هـای  بـا  قیـاس 
بـزرگ  برندهـای  اسـت.  برخـوردار  بهتـری 
بـه ایـن بخـش بـه عنوان یـک بازار سـودآور 
نـگاه می کننـد. بـا توجـه بـه تغییـر شـکل و 
انـدازه بـدن کـودکان، والدیـن باید هر سـال 
در  دهنـد.  تغییـر  را  خـود  کـودکان  پوشـاک 
می دهنـد  ترجیـح  آنهـا  موضـوع،  ایـن  کنـار 
لبـاس  از  قبـل  را  خـود  کـودکان  لبـاس 
مـن  بنابرایـن،  کننـد.  خریـداری  خودشـان 
فکـر می کنـم کسـب و کار پوشـاک بچگانـه 
بـود.« خواهـد  پرسـود  و  پررونـق  همـواره 

مبنـای  بـر  گذشـته،  »در  می افزایـد:  وی 
پوشـاک  خریـد،  راحتـی  و  سـهولت  فاکتـور 
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و  محلـی  فروشـگاه های  از  کـودکان 
سـکونت  محـل  نزدیـک  فروشـگاه های 
فقـط  نیـز  متـول  مـردم  می شـد.  خریـداری 
پوشـاک برنـد را خریـداری می کردنـد. با این 
حـال، ایـن رونـد بـه تدریـج متحـول شـده و 
بـازار پوشـاک بچگانـه بـه سـمتی رفتـه کـه 
در  را  ممتـازی  موقعیـت  مشـهور  برندهـای 
ایـن  کنـار  در  کرده انـد.  پیـدا  بخـش  ایـن 
تغییـرات  نیـز  خریـد  روش هـای  موضـوع، 

اسـت.«  کـرده  پیـدا  گسـترده ای 
در  مهـم  عوامـل  از  تعـدادی  ادامـه،  در 
رشـد بـازار پوشـاک بچگانـه در جهـان مـورد 

می گیـرد: قـرار  بررسـی 
1- افزایـش خانواده هایـی کـه پـدر و مـادر 
جهـان،  در  امـروزه  هسـتند:  شـاغل  دو  هـر 
تعـداد خانواده هایـی کـه در آنهـا پـدر و مـادر 
هـر دو شـاغل بـوده و درآمـد دارنـد، افزایش 
بـا  خانواده هایـی  چنیـن  اسـت.  کـرده  پیـدا 

توجـه بـه افزایـش درآمدهـا، قـدرت خرید به 
مراتـب باالتـری دارنـد. عـالوه بـر ایـن، در 
چنیـن خانواده هایـی تمرکـز اصلـی بـر تامین 
خانـواده  اعضـای  کوچک تریـن  نیازهـای 

می شـود. معطـوف 
تصمیم گیـری  در  کـودکان  مشـارکت   -2
بـرای خریـد: یـک دهـه قبـل، والدیـن هرگز 
از کـودکان در مـورد محصوالتی که برایشـان 
و  نمی پرسـیدند  خریـداری می کردنـد، سـوال 
مـد  مـورد  در  آگاهـی  هیچگونـه  کـودکان 
بـر مقولـه راحتـی و  والدیـن فقـط  نداشـتند. 
کارایـی لباس هـا تاکیـد داشـتند تـا کـودکان 
ببرنـد.  لـذت  پویـا و راحـت  از یـک زندگـی 
بـا  سـال  و  کم سـن  کـودکان  امـروزه  امـا 
خـود  عالیـق  مـورد  در  بیشـتری  جسـارت 
صحبـت می کننـد و بـه انـدازه والدینشـان در 
تصمیم گیـری بـرای خرید مشـارکت می کنند. 
کودکانـی هـم کـه بـه سـن نوجوانـی نزدیک 

شـده اند، بـه خوبـی برندهـا را می شناسـند و 
فشـار همتایـان و همنسالن شـان، آنهـا را بـه 
سـوق  بـاال  رده  و  لوکـس  برندهـای  سـمت 

می دهـد.
گسـترش  دلیـل  بـه  برنـد:  شـناخت   -3
اجتماعـی،  شـبکه های  از  اسـتفاده  چشـمگیر 
بـه  راجـع  بیشـتری  آگاهـی  متوسـط  طبقـه 
هـر  در  کودکانشـان  و  سـلبریتی ها  آنچـه 
همچنیـن  کرده انـد.  پیـدا  می پوشـند،  فصـل 
سراسـر  در  فشن شـوها  مسـتمر  برگـزاری 
مختلـف،  مقاطـع  و  فصـول  در  جهـان 
را  لبـاس  طراحـان  نوآوری هـای  جدیدتریـن 
می دهـد.  قـرار  جهـان  مـردم  چشـم  پیـش 
خریـد  عـادات  در  نیـز  آگاهی هـا  همیـن 

اسـت. تاثیرگـذار  مصرف کننـدگان 
4- عـدم تاثیرپذیـری از رکـود: گزارش های 
تحقیقاتـی نشـان می دهـد کـه بـازار پوشـاک 
اقتصـادی  رکـود  از  تبعیـت  بـدون  بچگانـه 
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مانـده  باقـی  قدرتمنـد  همچنـان  جهـان، 
اسـت. ایـن موضـوع ممکـن اسـت بـه ایـن 
دلیـل باشـد کـه روز تولد کـودکان بـه عنوان 
آن  معمـوال  خانواده هـا  همـه  کـه  رویـدادی 
متـداول  دنیـا  همـه  در  می گیرنـد،  جشـن  را 
هدایـای  کـودکان  روز،  ایـن  در  کـه  اسـت 
می کننـد.  دریافـت  لبـاس  جملـه  از  مختلفـی 
نیـاز همیشـگی بـه خریـد پوشـاک بچگانـه با 
بـزرگ شـدن تدریجـی کـودکان،  بـه  توجـه 
ایـن نـوع  بـازار  از دیگـر محرک هـای رشـد 

می شـود. محسـوب  جهـان  در  پوشـاک 

خردسال فشناستارهای
شـبکه های  در  کـودکان،  پوشـاک  و  مـد 
برخـوردار  خوبـی  جایگاهـی  از  اجتماعـی 
چنـد  در  اینکـه  توجـه  جالـب  نکتـه  اسـت. 
و  اجتماعـی  شـبکه های  گذشـته،  سـال 
حیاتـی  نقـش  سـلبریتی ها،  فرزنـدان  تاثیـر 
پوشـاک  جهانـی  فـروش  در  فزاینـده ای  و 
بچگانـه و رشـد ایـن بـازار داشـته اسـت. بـه 
عنـوان مثـال، یکـی از چهره هـای تاثیرگـذار 
در شـبکه های مجـازی بـه نـام فـاروک جیمز 
کـه یک مدل 4 سـاله پوشـاک بچگانه اسـت، 
بیـش از 2 میلیـون فالوور در اینسـتاگرام دارد. 
همـگام بـا ایـن جریـان، والدین نیـز صفحات 
بـرای  را  لبـاس کـودکان  زمینـه  در  مختلـف 
از آنهـا دنبـال می کننـد. آنهـا  الهـام گرفتـن 
بازدیـد  را  آنالیـن  فوروم هـای  همچنیـن 
می کننـد تـا در مـورد اینکـه چـه کسـی چـه 
چیـزی پوشـیده و از کجـا خریـده، اطالعـات 
غول هـای  زمینـه،  ایـن  در  کننـد.  کسـب 
نظیـر   آنالیـن  فضـای  در  بچگانـه  لبـاس 
 Farfetch. Babyshop. Kidology
نقـش   or Childrensalon.com
تعیین کننـده در بـازار پوشـاک بچگانه و رشـد 
دورقمـی آن هـم از نظـر تعـداد فروشـگاه ها 

میـزان  لحـاظ  از  هـم  و  جهـان  سراسـر  در 
ایـن  از  بسـیاری  می کننـد.  ایفـا  فـروش، 
پک هـای  یـا  اجـاره ای  پوشـاک  شـرکت ها، 
شخصی سازی شـده و سفارشـی را بـر مبنـای 

می کننـد. ارائـه  سـایت  در  نـام  ثبـت 

مد آمیختگی درهم
نظیـر  مشـهور  خرده فروشـان  و  خریـداران 
 Disney. Zara. Pony. Uniqlo. Li
دهه هـای   & Fung. Mothercare
متمـادی اسـت کـه بـر روی موضوع پوشـاک 
و  تحقیـق  تیم هـای  می کننـد.  کار  بچگانـه 
توسـعه و طراحـی در ایـن شـرکت ها، بر روی 
ایـن موضـوع کـه چگونـه می تواننـد راحتـی 
جدیـد  البسـه  و  طراحی هـا  در  بیشـتری 
ایجـاد کننـد، کار می کننـد. عـالوه بـر ایـن، 
خانه هـای  از  برخـی  و  بین المللـی  خریـداران 
مـد در بنـگالدش، روزهـای زیـادی فقـط بـر 
روی پوشـاک بچگانـه و الزامات آن متناسـب 
شـرکت  می کننـد.  فعالیـت  بـازار،  نیـاز  بـا 
در  مـد  خانه هـای  ایـن  از  یکـی   Vasavi

اسـت. بنـگالدش 

پوشاک تولید وضعیت
بنگالدش در بچگانه

امـروز جایـگاه بنـگالدش در زمینـه صنعـت 
شـده  گذشـته  از  بهتـر  بچگانـه،  پوشـاک 
درصـد   40 حـدود  کشـور  ایـن  در  اسـت. 
مـوازات  بـه  و  کنـار  در  بچگانـه  پوشـاک  از 
می شـود.  تولیـد  زنانـه  و  مردانـه  پوشـاک 
خریـداران نیـز بـه دنبـال خریـد پوشـاک بـا 
کیفیـت بـاال و قیمـت کمتـر، البتـه در محیط 
مناسـب کارخانجـات هسـتند. بـا ایـن رویکرد 
و بعـد از حادثـه ریـزش سـاختمان رعنـا پالزا 
)شـرکت پوشـاک تازرین( در اثر آتش سـوزی 
کـه بـه مـرگ کارگـران زیـادی منجـر شـد، 

محیـط کاری در بنـگالدش بهتـر از هر زمان 
دیگـر شـده اسـت. همچنیـن راندمـان تولیـد 
کارخانجـات روز بـه روز ارتقـا پیـدا کـرده و 
از  نیـز کمتـر  نیـروی کار  هزینه هـای سـربار 
دیگر کشـورها شـده اسـت. شـرکت های سبز 
دریافـت  بـه  موفـق  کشـور  ایـن  در  زیـادی 
 LEED. OEKO-TEX. گواهینامه هـای 
تعـدادی  و  شـده اند  غیـره  و   ACCORD
هسـتند.  دریافـت  نوبـت  در  هـم  زیـادی 
احسـاس  بـا  خریـداران  امـروز  بنابرایـن 
رضایـت و اشـتیاق بیشـتری حاضـر بـه خرید 

ایـن کشـور هسـتند. از  بچگانـه  لبـاس 
مدیـران  از  یکـی  رابطـه،  همیـن  در 
شـرکت  در  کاال  تامیـن  بخـش  بنگالدشـی 
صـادرات  جهانـی  »ارزش  می گویـد:   M&S
پوشـاک بچگانـه بنـگالدش در سـال گذشـته 
 M&S اسـت.  داشـته  افزایـش  درصـد   9.7
در  کارخانـه   30 در  تقریبـا  حاضـر  حـال  در 
بچگانـه،  پوشـاک  تولیـد  بـرای  بنـگالدش 
مشـغول بـه فعالیت اسـت و هرسـاله، گردش 
مالـی ایـن بخش در قیـاس با دیگر کشـورها، 
بهتـر از انتظارات گزارش شـده اسـت. چنانچه 
رشـد تقاضـای جهانی بـرای پوشـاک بچگانه 
روی  پیـش  فرصت هـای  و  کنـد  پیـدا  ادامـه 
بنـگالدش بـه قـوت خـود باقـی باشـد، آنگاه 
پوشـاک  بخـش  در  کارخانجـات  ایـن  تعـداد 
بچگانـه بنـگالدش نیـز بیشـتر خواهد شـد.«
گفتنـی اسـت بـر اسـاس آمارهـای انجمـن 
پوشـاک  صادرکننـدگان  و  تولیدکننـدگان 
ایـن  بچگانـه  پوشـاک  صـاردات  بنـگالدش، 
کشـور رشـد قابـل توجـه 25 درصـدی را در 
تجربـه  گذشـته  مالـی  سـال  پایـان  ماهـه   5
پیش بینی هـای  مبنـای  بـر  و  اسـت  کـرده 
در  بچگانـه  پوشـاک  بخـش  گرفتـه،  انجـام 
بنـگالدش، همچنـان بـه عنـوان یـک بخش 

بـود. آینـده مطـرح خواهـد  در  سـودآور 
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دنیای نساجی

بـه گـزارش ماهنامـه »صنعـت نسـاجی و پوشـاک«، برنـد یونیکلو 
)Uniqlo( خرده فروشـی پوشـاک کاژوال، بـه دنبـال آن اسـت که 
تعـداد فروشـگاه های خـود را در جنـوب شـرقی آسـیا و اقیانوسـیه 
دوبرابـر کـرده و تـا سـال 2022 بـه حـدود 400 فروشـگاه برسـاند. 
تاکیـد ایـن شـرکت بـر ایجـاد فروشـگاه های مسـتقل برون شـهری، 
بـه معنـی گسـترش دامنـه فعالیت هـای ایـن برنـد، فراتـر از مراکـز 

خریـد داخـل شـهرها می باشـد.
ایـن خرده فروشـی ژاپنـی قصـد دارد درآمدهـای خـود را در منطقه 
جنوب شـرقی آسـیا و اقیانوسـیه در سـال منتهی به آگوسـت 2022 
تـا سـه برابـر افزایـش دهـد. ایـن نـرخ رشـد، از نـرخ رشـد کلـی 
دوبرابـر  حـدود  کـه  بررسـی  مـورد  دوره  در  یونیکلـو  برنـد  درآمـد 
برون شـهری  مناطـق  بـود.  خواهـد  سـریع تر  شـده،  پیش بینـی 
مسـتقل، جـزو نقـاط کلیـدی بـرای رشـد زنجیـره تامیـن در ژاپـن 
فروشـگاه  دو  یونیکلـو  برنـد  حاضـر  حـال  در  می شـوند.  محسـوب 
در تایلنـد دارد و تعـداد فروشـگاه بیشـتری بـرای دیگـر بازارهـای 
جنـوب شـرقی آسـیا در نظـر گرفتـه شـده اسـت. از دیگـر بازارهای 
نویدبخـش بـرای یونیکلـو، کشـورهای فیلیپیـن و مالزی هسـتند. در 

کنـار تایلنـد، گسـتره حضـور یونیکلو در منطقه آسـه آن، کشـورهای 
اسـترالیا، اندونـزی، مالـزی، سـنگاپور و فیلیپیـن را در بـر می گیـرد. 
 )LifeWear( برنـد یونیکلـو خـود را بـه عنـوان پوشـاک زندگـی
و  داده  قـرار   )Fast Fashion( فست فشـن  مقابـل  نقطـه  در  و 
دارد. مصرف کننـدگان  تاکیـد  زندگـی  و سـبک  کارایـی  مقولـه  بـر 
رشـد  آسـیا،  جنـوب شـرقی  منطقـه  در  بـاال  و  متوسـط  درآمـد  بـا 
ایـن برنـد را شـکل خواهنـد داد. یونیکلـو قصـد  کلـی درآمدهـای 
دارد فروشـگاه هایی را در بازارهـای جدیـد از جملـه ویتنـام افتتـاح 
نمایـد. ایـن برنـد به دنبال آن اسـت که در تمـام کشـورهای منطقه 
مذکـور بـه خصـوص ویتنـام، الئـوس و میانمـار، فروشـگاه هایی را 

باشد. داشـته 
ایــن شــرکت همچنیــن در چشــم انداز بلندمــدت خــود، بــه دنبــال 
گســترش فــروش آنالیــن در آســیا و دورتــر از آن، می باشــد. 
ــه  ــازار هنــد نیــز پتانســیل تبدیــل شــدن ب ــو، ب ــد یونیکل ــرای برن ب
دومیــن بــازار بــزرگ ایــن برنــد در خــارج از ژاپــن را دارد. در حــال 
حاضــر، چیــن بزرگتریــن بــازار فــروش یونیکلــو در خــارج از ژاپــن 

ــود. ــوب می ش محس

برند یونیکلو به دنبال بازارهای جدید
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تولید و تجارت پنبه

پیش بینی کاهش 10 درصدی موجودی جهانی پنبه
گزارش ماهانه کمیته مشورتی جهانی پنبه )4 سپتامبر 2018(

و  نسـاجی  »صنعـت  ماهنامـه  گـزارش  بـه 
پوشـاک« بـه نقـل از دبیرخانه کمیته مشـورتی 
جهانـی پنبه، در فصل زراعـی 19-2018 تولید 
جهانـی پنبـه رقـم 26 میلیـون تـن پیش بینـی 
می شـود کـه در قیـاس با فصـل زراعـی قبلی، 
کاهـش 3 درصـدی نشـان می دهـد. در مقابل، 
انتظـار مـی رود میـزان مصـرف جهانـی پنبه با 
3 درصـد افزایـش بـه 27.8 میلیـون تـن بالـغ 
گـردد. پیش بینـی می شـود موجـودی جهانـی 
بـا   2018-19 زراعـی  فصـل  پایـان  در  پنبـه 
کاهـش 10 درصـدی بـه رقـم 16.9 میلیـون 
تـن برسـد کـه ایـن رقـم، پاییـن تریـن میزان 
زراعـی  فصـل  از  پنبـه  جهانـی  موجـودی 
12- 2011 محسـوب می شـود. انتظـار مـی رود 

نسـبت »موجـودی بـه مصـرف« نیز بـه 0.61 
کاهـش پیـدا کنـد کـه تقریبـا معـادل 7 مـاه 

مصـرف کارخانجـات اسـت.
از مـاه مـارس تـا آگوسـت 2018 مجموعـا 
بیـش از 2 میلیـون تـن از ذخایـر پنبـه دولتـی 
چیـن بـه فـروش رفتـه و موجـودی پنبـه ایـن 
 8.6 بـه   2017-18 زراعـی  فصـل  در  کشـور 
میلیـون تـن کاهـش پیـدا کـرده اسـت. بـرای 
فصـل زراعی 19-2018 و بـر مبنای پیش بینی 
تولیـد و مصـرف پنبـه در چیـن، انتظـار می رود 
درصـد   23 بـا  کشـور  ایـن  پنبـه  موجـودی 
کاهـش بـه 6.6 میلیـون تـن بالـغ گـردد کـه 
ایـن رقـم، پایین تریـن میـزان موجـودی پنبـه 
چیـن از فصـل زراعـی 12-2011 بـه حسـاب 

می آیـد. همچنیـن پیش بینـی می شـود نسـبت 
»موجـودی بـه مصرف« در چین بـه رقم 0.72 
کاهـش   2018-19 زراعـی  فصـل  پایـان  تـا 
پیـدا کنـد. ایـن در حالـی اسـت کـه در فصـل 
زراعـی 15-2014 و همزمـان بـا اوج سیاسـت 
در  مذکـور  نسـبت  چیـن،  پنبـه  ذخیره سـازی 

باالتریـن سـطح خـود بـه 1.87 رسـیده بـود.
البتـه در خـارج از چین شـرایط متفاوت اسـت 
بـه طوری کـه موجـودی پنبه در فصـل زراعی 
18-2017 بـا افزایـش 24 درصـدی بـه رقـم 
10.1 میلیـون تـن رسـیده اسـت. جدیدتریـن 
نیـز نشـان می دهـد کـه میـزان  پیش بینی هـا 
موجـودی خارج از چیـن احتماال با رشـد جزئی 
مواجـه شـده و بـه رقـم 10.2 میلیـون تـن در 
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در  رسـید.  خواهـد   2018-19 زراعـی  فصـل 
واقـع، همزمـان بـا کاهـش موجـودی پنبـه در 
چیـن طـی فصـول زراعـی گذشـته، موجـودی 
پنبـه در خـارج از چیـن بـا افزایـش مواجه بوده 
اسـت. انتظـار مـی رود تـا پایـان فصـل زراعی 
کل  از  درصـد   61 چیـن  کشـور   2018-19
ذخایـر جهانـی پنبـه را به خـود اختصاص دهد.
یعنـی حـد  کاشـت محصـول  اخیـر  دوره  در 
 ،2018 مـارس  تـا   2017 آگوسـت  فاصـل 
قیمت های پنبه و بسـیاری دیگـر از محصوالت 
رقیـب نظیـر سـویا، ذرت، برنج و گنـدم افزایش 
یافـت در حالـی که قیمت های شـکر با کاهش 
مواجـه بـود. در واقـع بـه جـز شـکر، ایـن گروه 
از کاالهـا بـا پایـداری یـا افزایش نسـبی قیمت 
مواجـه بودنـد و قیمت هـای پنبـه رقابتی تـر از 
ایـن کاالهـا بـوده اسـت. بـا توجـه بـه جذابیت 
بـرای  تقاضـای قدرتمنـد  نیـز  پنبـه و  قیمتـی 
الیـاف پنبه در تولید منسـوجات، افزایش سـطح 
کشـت پنبه کامـا محتمل اسـت. در واقع، پنبه 
هنـوز هـم در بیـن سـایر کاالهـای خوراکـی 
اسـت  برخـوردار  رقابت پذیـری  از  کشـاورزی 
هرچنـد مسـائل زیسـت محیطـی و دسترسـی 
بـه آب بـه عنـوان عوامـل محدودکننـده بـرای 

کشـت پنبـه، شـناخته می شـوند.
انتظـار مـی رود بـازده میانگیـن جهانـی برای 
تولیـد پنبـه در فصل زراعـی 19-2018 در رقم 
769 کیلوگرم/هکتـار ثابت باقـی بماند در حالی 

کـه مجمـوع سـطح زیرکشـت این محصـول با 
2 درصـد کاهـش در قیـاس بـا فصـل زراعـی  
قبلـی، احتمـاال بـه 33.8 میلیون هکتـار خواهد 
رسـید. کاهـش جهانی تولید پنبـه در این فصل 
زراعی از کاهش سـطح کشـت پنبـه در هند )3 
درصـد(، آمریـکا )5 درصد(، چیـن )2 درصد(، و 
اسـترالیا )30 درصـد(، نشـئت می گیـرد. انتظـار 
مـی رود هنـد در فصـل زراعـی 19-2018 بـا 
تولیـد بیـش از 6 میلیـون تـن پنبـه، بـه عنوان 
بزرگتریـن تولیدکننـده طـای سـفید در جهان 
مطـرح باشـد هرچنـد سـطح کشـت پنبـه ایـن 
کشـور بـه 11.9 میلیـون هکتـار کاهـش یافته 
و بـازده میانگیـن محصـول در ایـن کشـور نیز 
مـورد  در  بـود.  خواهـد  کیلوگرم/هکتـار   508
می شـود  پیش بینـی  آمریـکا،  متحـد  ایـاالت 
سـطح کشـت پنبـه رقـم 4.25 میلیـون هکتـار 
و میـزان تولیـد نیز رقـم 4.2 میلیون تن باشـد. 
همچنیـن میـزان تولیـد و سـطح کشـت پنبـه 
در چیـن بـه ترتیـب 5.65 میلیـون تـن و 3.3 

میلیـون هکتـار پیش بینـی می شـود.
بـر اسـاس ایـن گـزارش، الیـاف پلـی اسـتر 
همچنـان بـه عنـوان اصلی تریـن رقیـب بـرای 
الیـاف پنبـه در بخش تولید منسـوجات شـناخته 
افزایـش  بـا  گذشـته،  دهـه   5 طـی  می شـود. 
نـوآوری در طراحـی و تولیـد منسـوجات و نیـز 
رشـد اسـتفاده از الیـاف مصنوعـی، سـهم الیاف 
پنبـه در کاالهـای مصرفـی صنعـت نسـاجی به 

27 درصـد کاهـش پیـدا کـرده اسـت. شـکاف 
قیمتـی بیـن پنبـه و پلـی اسـتر به 35 سـنت در 
پایـان فصـل زراعی گذشـته افزایش پیـدا کرده 
بـه طـوری کـه میانگیـن ماهانـه قیمـت پنبـه 
رقـم 96 سـنت/پوند و میانگیـن ماهانـه قیمـت 
پلی اسـتر رقم 62 سـنت/پوند بوده اسـت. با این 
حـال، در مـاه گذشـته، همزمان با روند کاهشـی 
قیمت هـای بین المللـی پنبـه، قیمت هـای پلـی 
در  و  گرفـت  خـود  بـه  صعـودی  سـیر  اسـتر 
نتیجـه، شـکاف قیمتـی بین دو محصـول به 17 

سـنت/ پوند کاهـش یافتـه اسـت.
موجـودی  مـی رود  انتظـار  دیگـر،  سـوی  از 
جهانـی پنبـه در پایـان فصل زراعـی 2017-18 
کاهـش اندکـی را تجربـه کـرده باشـد چراکـه 
پنبـه  ذخایـر  موجـودی  فـروش  بـا  همزمـان 
دولتـی چین، موجودی پنبه در سـایر کشـورهای 
جهـان بـا افزایـش مواجـه شـده اسـت. کاهش 
موجـودی پنبـه در چیـن منعکس کننـده افزایش 
تقاضـای صنعـت نسـاجی ایـن کشـور بـوده و 
ایـن عامـت را می دهـد کـه احتمـاال در فصل 
زراعـی 19- 2018 میـزان واردات پنبـه توسـط 
چیـن افزایـش پیدا خواهـد کرد. همچنین رشـد 
تقاضـای جهانـی در فصل زراعـی 19-2018 با 
وجـود عـدم قطعیت هـای سیاسـت های تجاری 
در جهـان، احتمـاال بـه افزایش قیمت هـای پنبه 
و در عیـن حـال، کاهـش تولیـد جهانـی ایـن 

محصـول منجـر خواهد شـد.

پیش بینی میزان عرضه و تقاضای جهانی پنبه )همه ارقام به میلیون تن(
19-182018-172017-2016دوره

تغییرات ماهانهمیزانتغییرات ماهانهمیزانتغییرات ماهانهمیزانشرح

23.080.0026.870.2325.980.04تولید
24.520.0026.380.2327.800.38مصرف
8.120.009.000.019.650.33واردات
8.190.009.000.019.650.33صادرات

0.88-0.5416.91-18.800.0018.74موجودی آخر دوره
839588شاخص Cotlook A )سنت/پوند(
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تولید و تجارت پنبه

تعـاون  مرکـزی  سـازمان  مدیرعامـل 
روسـتایی ایـران اعـام کـرد: در سـال جاری 
 71 حـدود  پنبـه  کشـت  زیـر  سـطح  بـرآورد 
هـزار هکتـار و پیش بینـی تولیـد وش حـدود 
180 هـزار تـن و پنبه محلوج حـدود 60 هزار 
تـن اسـت کـه بـا عنایـت بـه نیـاز 100 تـا 
120 هـزار تنی سـاالنه صنایع نسـاجی کشـور 
از  آن،  درصـد   50 حـدود  محلـوج،  پنبـه  بـه 
گـزارش  بـه  می شـود.  تامیـن  داخلـی  تولیـد 
جلسـه  نخسـتین  در  شـیرزاد  حسـین  ایلنـا، 
کشـور  گفـت:  پنبـه  راهبـردی  برنامه ریـزی 
مـا بـه دلیـل برخـورداری از شـرایط اقلیمـی 
سـابقه  دارای  پنبـه،  کشـت  بـرای  مناسـب 
نسـبتا طوالنـی در کشـت انبوه ایـن محصول 
بـوده بـه طوریکه براسـاس آمارهـای موجود، 
در زمـره کشـورهای قدیمـی تولیدکننـده پنبه 

در جهـان قـرار دارد.
و  تولیـد  کاهـش  علـل  مـورد  در  وی 
مسـائل تولیـد ایـن محصـول گفـت: از جملـه 
توجـه  مـورد  کـه  اهمیـت  حائـز  موضوعـات 
قـرار  پنبـه  دسـت اندرکاران  و  کارشناسـان 
ضـرورت  و  بـذر  وضعیـت  اسـت،  داشـته 
بـه  کشـت  مـورد  بـذور  بـه  بخشـیدن  تنـوع 
ماشـینی  برداشـت  مناسـب  بـذور  خصـوص 
امـکان  مناطقـی کـه  بـرای  بـذور زودرس  و 
کشـت دوم در آن هـا وجـود دارد و همچنیـن 

بـا  کشـت  مـورد  تجـاری  ارقـام  جایگزینـی 
بـذور عملکردهـای باالسـت، تـا بـه واسـطه 
افزایـش تـوان رقابتـی تولیـد پنبـه بـا سـایر 
و  کشـت  توسـعه  موجبـات  محصـوالت، 

گـردد. فراهـم  پنبـه  تولیـد  افزایـش 
بـه  نگاهـی  بـا  کـرد:  خاطرنشـان  شـیرزاد 
گذشـته تکثیـر و تولیـد بـذر پنبـه در کشـور 
آن  در  اخیـر  سـال  چنـد  در  کـه  تحولـی  و 
بهبـود  بـه  می تـوان  اسـت،  گرفتـه  صـورت 
وضعیـت تکثیـر و تولیـد بـذر و همچنین تنوع 
بخشـیدن بـه ارقـام آن بـه ویـژه ارقامـی که 
امـکان برداشـت ماشـینی و کشـت دوم آن ها 
وجـود داشـته و می تواننـد در توسـعه کشـت 
باشـند،  مؤثـر  بسـیار  پنبـه  تولیـد  افزایـش  و 
امیـدوار بـود. وی ضمـن برشـمردن تحوالت 
5 سـاله اخیـر در زنجیـره پنبـه عنـوان کـرد: 
در حـال حاضـر 10 رقـم بـذر پنبـه از انـواع 
برداشـت  مناسـب  و  متوسـط رس  زودرس، 
ارقـام  جایگزیـن  بـذور  همچنیـن  و  ماشـینی 
مختلـف  مناطـق  در  کنونـی،  کشـت  مـورد 

می گـردد.  کشـت  کشـور  پنبه خیـز 
شـیرزاد یـادآوری کـرد: البتـه در تاشـیم تا 
بـا فعـال نمـودن تعاونی هـای تولیـد مسـتعد 
فعالیـت در حـوزه کشـت فراسـرزمینی در این 
اقـدام نماییـم. وی در  رابطـه برنامه ریـزی و 
خصـوص وضعیـت صنایـع تبدیلـی و تکمیلـی 

پنبـه در کشـور افـزود: در حـال حاضـر تعداد 
 69 کشـور  فعـال  پنبه پاک کنـی  کارخانجـات 
واحـد بـا تعـداد 197 جیـن و ظرفیـت تصفیـه 
اسـتان   14 در  وش،  تـن  هـزار   300 حـدود 
افـق  برنامـه  بـه  باتوجـه  کـه  بـوده  کشـور 
آبـی،  منابـع  محدودیـت   بـه  نظـر  و   1404
بیشـتر بـر افزایـش عملکـرد در واحـد سـطح 
تأکیـد گردیـده و در برنامـه مذکور سـطح زیر 
کشـت پنبه 100 هـزار هکتـار و وش تولیدی 
اسـت  شـده  هدف گـذاری  تـن  هـزار   400
بالطبـع  تولیـد،  افزایـش  ایـن  نتیجـه  در  کـه 
کنونـی،  راکـد  و  غیرفعـال  کارخانجاتـی 

فعالیـت خـود را از سـر خواهنـد گرفـت.
تعـاون  مرکـزی  سـازمان  مدیرعامـل 
روسـتایی ایـران تصریـح کـرد: مطابـق مفـاد 
برنامـه افـق 1404 افزایش سـطح زیر کشـت 
در  اردبیـل  و  گلسـتان  اسـتان های  در  صرفـا 
نظـر گرفتـه شـده بـه طـوری کـه در اسـتان 
گلسـتان بـرای افزایـش سـه و نیـم برابـری 
شـده  برنامه ریـزی  پنبـه  کشـت  زیـر  سـطح 
کـه در حـال حاضـر سـطح زیـر کشـت پنبـه 
در اسـتان گلسـتان 10 هـزار هکتـار بـوده و 
در برنامـه افـق وزارت جهـاد کشـاورزی، بـه 
35 هـزار هکتـار افزایـش خواهـد یافـت و از 
طـرف دیگـر در اسـتان هایی نظیـر فـارس و 
خراسـان رضـوی افزایـش سـطح زیـر کشـت 

نیمی از نیاز پنبه صنایع نساجی در داخل تامین می شود
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران:
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مناطـق  سـایر  در  و  نشـده  پیش بینـی  پنبـه 
کشـت  زیـر  سـطح  نوسـانات  نیـز  کشـور 
چنـدان قابل توجـه نخواهـد بـود. وی گفـت: 
طبـق برنامه وزارت جهاد کشـاورزی در سـال 
جـاری 100 درصـد بـذر پنبـه کشـور از نـوع 

خواهـد شـد. تولیـد  داخـل  در  اصاح شـده 
فعالیت هــای  بــا  ارتبــاط  در  شــیرزاد 
تجــاری اتحادیه هــای تعاونــی کشــاورزی 
شــرکت  کــه  کــرد  یــادآوری  کشــور 
فجــر  بازرگانــی  و  کشــاورزی  بین المللــی 
ــه تعاونی هــای  ــه اتحادی ســبز کــه وابســته ب
حــق  و  اســت  کشــور  پنبــه  کشــاورزی 
بــذر  رقــم  دو  تولیــد  و  تکثیــر  انحصــار 
ــاری  ــال ج ــار دارد، در س ــی را در اختی داخل
ــاز  ــورد نی ــه م ــذر پنب ــد ب ــدود 27 درص ح
هدف گــذاری  و  کــرده  تأمیــن  را  کشــور 
ــدود  ــن ح ــال 1404، تأمی ــرای س ــه ب برنام
70 درصــد بــذر کشــور توســط ایــن شــرکت 
کــه اساســا ســهام آن متعلــق بــه کشــاورزان 
پنبــه کار اســت، انجــام خواهــد شــد. وی 
ادامــه داد: ایــن شــرکت بــر اســاس قــرارداد 
پنبــه کاران، خریــد وش هــای مــزارع  بــا 
بــذری را در اولویــت کار خــود قــرار داده 
و همچنیــن تأمیــن نهاده هــای کشــاورزی 
مــواد  واردات  و  کــود شــیمیایی  قبیــل  از 
ــز  ــت را نی ــهیل در برداش ــرای تس ــز ب برگری

برعهــده گرفتــه اســت.
شـیرزاد بـا بیـان ایـن کـه سـازمان مرکزی 
تعـاون روسـتایی ایـران در سـال جـاری و در 
از اهـداف خـود در خصـوص  راسـتای یکـی 
کشـاورزی،  ترویـج  و  آمـوزش  تحقیقـات، 
اقدامـات مؤثـری از طریق اتحادیـه تخصصی 
پنبـه و بـا ایجـاد سـایت تحقیقـات کاربردی، 
هکتـار   70 سـطح  در  ترویجـی  و  آموزشـی 
دراسـتان فارس بـه عمل آورده اسـت، اضافه 
پنبـه  19 رقـم بـذر  از  ایـن سـایت  کـرد: در 

 9 و  خارجـی  بـذور  آن  رقـم   10 کشت شـده 
رقـم آن بـذور داخلـی اسـت کـه بـه صـورت 
تکنولـوژی  و  عملکـرد  لحـاظ  از  مسـتمر 
آبیـاری  سیسـتم  اجـرای  همچنیـن  و  الیـاف 
پیشـرفته از سـوی کارشناسـان مـورد بررسـی 
و ارزیابـی قـرار می گیـرد و نتایـج حاصلـه بـه 
و  یافـت  خواهـد  انتقـال  پنبـه کار  کشـاورزان 
انشـااهلل در آینـده برنامه ریـزی جهـت احداث 
مـورد  اسـتان های  در  مشـابه  سـایت های 
نظـر بـا اقلیم هـای متفـاوت صـورت خواهـد 
وزارت  سـاخت:  خاطرنشـان  وی  گرفـت. 
جهـاد کشـاورزی در جهـت انجـام ایـن نـوع 
حمایت هـا و بـه منظـور خدمات رسـانی هرچه 
مدیریـت  پنبـه کار،  کشـاورزان  بـه  بیشـتر 
را  پنبـه  بـذر  از  کرک گیـری  کارخانجـات 
بـه شـرکت مذکـور واگـذار کـرده تـا بتـوان 
بـذور پنبـه دلینته شـده در اختیـار کشـاورزان 

داد. قـرار  پنبـه کار 
تعـاون  مرکـزی  سـازمان  مدیرعامـل 
بـرای  کـرد:  اظهـار  ایـران  روسـتایی 
تنوع بخشـی بـه بـذور پنبـه مـورد کشـت در 
کشـور بـا عملکردهـای باال شـرکت در سـال 
جـاری نسـبت بـه واردات 60 تن بـذر پنبه از 
دو رقـم بـه نام هـای ماکسـا و لیـدر از کشـور 
یونـان اقـدام و کشـت کـرده اسـت و در حال 
حاضـر بـه دنبـال ثبـت ایـن بـذور بـه منظور 
تکثیـر و تولیـد در کشـور از طریـق مؤسسـه 
تحقیقـات ثبـت و گواهـی بـذر و نهـال بـوده 
تولیـد  آن،  ثبـت  صـورت  در  زودی  بـه  کـه 
شـرکت  مشـارکت  بـا  بـذور  ایـن  تکثیـر  و 
Golden West یونـان، در ایـران صورت 

گرفـت. خواهـد 
سـازمان  حمایت هـای  از  یکـی  افـزود:  وی 
قیمـت  تعییـن  روسـتایی،  تعـاون  مرکـزی 
آن،  واسـطه  بـه  کـه  اسـت  تضمینـی  خریـد 
باشـند  داشـته  خاطـر  اطمینـان  کشـاورزان 

و  داشـته  خریـدار  آنهـا  تولیـدی  محصـول 
تأمیـن  حمایتـی  سیاسـت های  همچنیـن 
کشـاورزان  بـه  تسـهیات  ارائـه  و  نقدینگـی 
پنبـه کار جهـت تأمیـن قسـمتی از هزینه هـای 
کاشـت و داشـت و برداشـت در سـال جـاری 
رونـدی  گذشـته  سـال  پنـج  هماننـد  نیـز 

داشـت. خواهـد  افزایشـی 
گفتنــی اســت در ایــن جلســه موضــوع 
واگــذاری کارخانجــات کرک زدایــی بــذر پنبــه 
ــل،  ــوی و اردبی ــان رض ــتان های خراس در اس
بهره منــدی بیشــتر از ارقــام پرپتانســیل و 
واردات بــذر پنبــه از یونــان و ترکیــه، مذاکــره 
ــا  ــین جنت ــرکت س ــی ش ــا نمایندگ ــتمر ب مس
ســوئیس در خصــوص واردات علف کــش و 
ــه  ــزان نیازمنــدی ب ــذر، می ــی ب ســم ضدعفون
دســتگاه کمبایــن برداشــت و ماشــین کاشــت 
واردات  نشــاء کارها،  و  ردیف کارهــا  شــامل 
ارقــام پرپتانســیل بــا ویژگی هــای مقــاوم 
بــه آفــات و بیماری هــا و کیفیــت بــاالی 
ــر  ــی براب ــر خارج ــرکت های معتب ــاف از ش الی
مقــررات موسســه تحقیقــات ثبــت و گواهــی 
نباتــات،  نهــال و ســازمان حفــظ  بــذر و 
هورمون هــا  علف کــش،  ســموم  واردات 
بــا  برگ ریزهــا  رشــد،  کنترل کننــده  و 
ــی  ــی و هماهنگ ــرکت های داخل ــکاری ش هم
نباتــات در خصــوص  بــا ســازمان حفــظ 
ــی  ــی در جابجای ــرف، هماهنگ واردات و مص
اتحادیــه  نقــش  و  اســتان ها  بیــن  بــذر 
روســتایی  تعــاون  مرکــزی  ســازمان  و 
لحــاظ  بــه  کشــاورزان  بــه  آمــوزش  در 
هورمون هــا،  علف کش هــا،  از  اســتفاده 
تنظیم کننده هــای رشــد، برگ ریــز، کشــت 
نشــایی و اســتفاده از ارقــام مناســب و مقــاوم 
و  بحــث  مــورد  بیماری هــا،  و  آفــات  بــه 
متخصصیــن  و  کارشناســان  نظــر  تبــادل 

ــت. ــرار گرف ق
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تولید و تجارت پنبه

صادرکننـدگان  دومیـن  بـه  می توانـد  برزیـل 
بـزرگ پنبـه در جهـان تبدیل شـود. بـه گزارش 
ماهنامـه »صنعـت نسـاجی و پوشـاک«، انتظـار 
مـی رود این کشـور در فصل زراعـی 2018-19 
رقـم 1.12 میلیـون تـن الیـاف پنبـه صـادر کند 
کـه در صـورت تحقق ایـن موضـوع، برزیل بعد 
از ایـاالت متحـد آمریـکا دومیـن صادرکنندگان 
مهـم پنبـه در جهان خواهد شـد. در حال حاضر، 
هنـد دومیـن صادرکننـده بـزرگ پنبـه در جهان 
اسـت و برزیل پشـت سـر این کشـور قرار دارد.  
بـه  چیـن،  و  آمریـکا  بیـن  تجـاری  جنـگ 
منتفـع  را  برزیلـی  پنبـه کاران  مسـتقیم  طـور 
می کنـد چراکـه شـرکت های نسـاجی پنبـه ای 
چیـن اعـام کرده انـد کـه هـر میـزان پنبـه 
مـازادی که کشـاورزان برزیلـی بتواننـد تولید 
کننـد را خریـداری خواهنـد کرد. در پاسـخ به 

تعرفه هایـی کـه توسـط ایـاالت متحـد آمریکا 
بـرای محصـوالت چینـی اعمـال شـده، چین 
نیـز از جـوالی امسـال 25 درصـد تعرفـه بـر 
کـه  کـرده  اعمـال  آمریـکا  از  پنبـه  واردات 
شـرکت های  شـده  باعـث  موضـوع  همیـن 
از  پنبـه  تامیـن  دنبـال  بـه  چیـن  نسـاجی 
کشـورهای دیگـر باشـند. پیش بینـی شـده که 
کل تولیـد الیـاف پنبـه برزیـل از 2 میلیون تن 
در فصـل زراعـی 18-2017 بـه 2.3 میلیـون 
افزایـش   2018-19 زراعـی  فصـل  در  تـن 
چیـن  جانـب  از  تقاضـا  افزایـش  کنـد.  پیـدا 
باعـث خواهـد شـد که سـطح زیر کشـت پنبه 
برزیـل در سـال آینـده احتماال بـه رکورد 1.4 
میلیـون هکتـار رسـیده و تـا سـال 2020 نیـز 

بـه رقـم 2 میلیـون هکتـار افزایـش یابـد.
زیـادی  گسـتره  برزیـل  حاضـر،  حـال  در 

بارندگـی  حاصلخیـز،  زراعـی  زمین هـای  از 
فـراوان، تعـداد زیـادی پنبـه کار حرفـه ای بـا 
همچنیـن  و  هـا،  تکنولـوژی  پیشـرفته ترین 
در  فعـال  انجمن هـای  از  قدرتمنـدی  شـبکه 
صنعـت پنبـه، در اختیـار دارد. بـا وجـود ایـن 
آنکـه  از  قبـل  برزیـل  پرشـمار،  مزیت هـای 
بتوانـد سـطح تولیـد پنبـه خـود را ارتقـا دهد، 
زیـادی  بسـیار  مشـکات  و  موانـع  بـر  بایـد 
فائـق آیـد. در رأس تمامـی ایـن مشـکات، 
قـرار  نقـل  و  حمـل  و  لجسـتیکی  مسـائل 
زودتـر  هرچـه  بایـد  کشـور  ایـن  کـه  دارد 
فکـری بـرای ارتقـا و بهبود آن صـورت دهد. 
برزیـل کشـور بزرگـی اسـت و وسـعت آن از 
کل ایـاالت متحـد آمریـکا بیشـتر اسـت امـا 
جاده هـا و سیسـتم های ریلـی در ایـن کشـور 
نیافته انـد. بـا کمبـود مواجـه بـوده و توسـعه 

ظهور برزیل در جمع صادرکنندگان برتر پنبه
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و  نسـاجی  »صنعـت  ماهنامـه  گـزارش  بـه 
پوشـاک«، ایـاالت متحـد آمریکا بـا صادرات 
پنبـه بـه میزان 3 برابـر بیشـتر از نزدیک ترین 
رقیبـش یعنـی هند، سـهم 40 درصدی از کل 
صـادرات الیـاف پنبـه جهـان در سـال تجاری 
بـه  کـه  مطالعـه ای  اسـت.  داشـته  گذشـته 
تازگـی در مـورد کارخانجـات و تولیدکنندگان 
چرایـی  فهمیـدن  هـدف  بـا  جهـان  سراسـر 
بـاالی  سـهم  و  آمریکایـی  پنبـه  بـه  اقبـال 
صـادرات آن در جهـان انجـام گرفتـه، نشـان 
می دهـد کیفیـت پنبـه تولید آمریـکا در قیاس 
بـا پنبـه سـایر مناطـق جهـان، باالتـر اسـت.

ارزیابـی صنعـت پنبـه ایاالت متحـد و نقش 
صنعـت،  ایـن  در  پنبـه  بین المللـی  شـورای 
سـال  در  تحقیقاتـی  شـرکت  یـک  توسـط 
از  ایـن شـرکت  اسـت.  انجـام گرفتـه   2017
نظرخواهـی  تولیدکننـده  و  کارخانـه   228
کـرده تـا در مـورد مبنـای تصمیم گیـری ایـن 
تولیدکننـدگان بـرای خریـد پنبـه و همچنیـن 
ویژگی هـای پنبـه تولیـد آمریـکا، اطاعـات و 
بینـش کافـی به دسـت آورد. شـرکت کنندگان 
منطقـه   6 در  کشـور   18 را  بررسـی  ایـن  در 
بـزرگ خریـدار پنبـه در جهان شـامل: شـمال 
جنـوب  آسـیا،  شـرقی  جنـوب  آسـیا،  شـرقی 
اروپـای  و  التیـن  آمریـکای  چیـن،  آسـیا، 

داده انـد.  تشـکیل  مرکـزی، 
رتبه بنـدی  بـا  و  بررسـی  ایـن  اسـاس  بـر 
بـرای  تاثیرگـذار  عوامـل  مهم تریـن 
مشـارکت  پنبـه،  خریـد  تصمیم گیـری 

کیفیـت،  عوامـل  بررسـی  ایـن  در  کننـدگان 
میـزان  محصـول،  از  کلـی  رضایـت  قیمـت، 
بـه  را  قراردادهـا  بـه  پایبنـدی  و  آلودگـی 
کرده انـد.  ذکـر  اصلـی  عامـل   5 عنـوان 
پاسـخ دهندگان،  از  درصـد   90 بـه  نزدیـک 
پنبـه آمریکایـی را بـا کیفیـت باال، اسـتحکام 
بـاال و آلودگـی کـم می شناسـند در حالـی که 
75 درصـد بـر ایـن عقیده اند کـه پنبـه آمریکا 
ارزش خریـد باالتـری در قیـاس بـا قیمت آن 
عوامـل  تمامـی  مبنـای  بـر  واقـع،  در  دارد. 
در  آمریکایـی  پنبـه  خریـد،  در  تاثیرگـذار 
قیـاس بـا سـایر نقـاط دنیا، بـرای خریـداران 

و مصرف کننـدگان جهـان ارجحیـت باالتـری 
اسـت. داشـته 

بــر اســاس ایــن بررســی، بیــش از یک ســوم 
از کل خریــد پنبــه جهــان در ســال گذشــته، 
ــادرات  ــه و ص ــام گرفت ــکا انج ــدأ آمری از مب
ــاط  ــایر نق ــر س ــش از 3 براب ــکا بی ــه آمری پنب
در  مشــارکت کنندگان  اســت.  بــوده  دنیــا 
ــورد  ــی در م ــت باالی ــی رضای ــن نظرخواه ای
ــه  ــد ب ــراز کرده ان ــی اب ــه آمریکای ــد پنب خری
طــوری کــه بیــش از 90 درصــد آنهــا قصــد 
بــه مشــتریان  را  آمریکایــی  پنبــه  دارنــد 

ــد. ــنهاد دهن ــز پیش ــود نی خ

پنبه آمریکایی، محبوب ترین پنبه برای نساجان جهان
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مدیـرکل دفتـر پنبـه وزارت جهـاد کشـاورزی 
بـا بیـان اینکه سـطح زیر کشـت محصـول پنبه 
تغییر چندانی نداشـته اسـت، گفت: امسـال 180 
از مـزارع پنبه کاری شـده  هـزار تـن وش پنبـه 
کشـور برداشـت می شـود. ابراهیـم هزارجریبـی 
در بازدیـد از مـزارع پنبـه گرمسـار بـا بیـان این 
مطلـب ابـراز داشـت: ایـن میـزان تأمین کننـده 
مـی رود  شـمار  بـه  کشـور  مصـرف  از  نیمـی 
کارخانه هـای  بـه  واردات  طریـق  از  مابقـی  و 
نسـاجی فرسـتاده خواهد شـد. وی با بیان اینکه 
امسـال در بیـش از 71 هزار هکتـار از زمین های 
کشـاورزی کشـور پنبه کشت  شده اسـت، افزود: 

سـطح زیر کشـت پنبه امسـال به نسـبت سـال 
گذشـته تغییـر چندانی نداشـته اسـت.

مدیـرکل دفتـر پنبه وزارت جهاد کشـاورزی 
زیـر  سـطح  افزایـش  بـرای  اینکـه  بیـان  بـا 
کشـت محصـول پنبـه نیازمنـد دسترسـی آب 
هسـتیم، ابـراز داشـت: بسـیاری از نقاطـی که 
پنبـه در آن کشـت می شـود دچار خشکسـالی 
و بـا کمبـود منابـع آب مواجه شـده اسـت لذا 
بیـش  تأمیـن آب  نظیـر گرمسـار  در شـهری 
ایـن  پنبـه  محصـول  هکتـار  هـزار  یـک  از 

شهرسـتان ضـروری اسـت.
هزارجریبـی بـا بیـان اینکـه امسـال دولـت 

پنبـه  محصـول  تضمینـی  خریـد  دنبـال  بـه 
اسـت، تصریـح کـرد: دولـت برنامـه اقتصـاد 
قـرار  کار خـود  در دسـتور  را  پنبـه  مقاومتـی 
حمایـت  صـوت  در  می کوشـد  و  اسـت  داده 
تـا افـق سـال 1404 و برنامـه ششـم توسـعه 
در ایـن محصـول بـه خوداتکایـی برسـد. وی 
افـزود: بـا توجـه به اینکـه دانه هـای روغنی و 
فـرآوری ایـن محصـوالت می تواننـد در تبیین 
مقاومتـی  اقتصـاد  راهبـردی  سیاسـت های 
خوداتکایـی  بـرای  لـذا  باشـند  نقش آفریـن 
برنامه هایـی  پنبـه  نظیـر  محصوالتـی  کشـت 

تدویـن شـده و در حـال اجـرا اسـت.

رئیـس سـازمان جهـاد کشـاورزی گلسـتان گفـت: در سـال زراعـی 
جـاری، در مـزارع اسـتان 11 هـزار هکتـار پنبه کشـت شـده اسـت که 
تاکنـون 110 تـن پنبـه از سـطح مـزارع برداشـت و بـه کارخانجـات 
»مختـار  دکتـر  ایسـنا،  گـزارش  بـه  شـد.  داده  تحویـل  پنبه پاک کنـی 
مهاجـر« بـا بیـان این که امسـال نسـبت به سـال گذشـته 1500 هکتار 
کشـت پنبـه در اسـتان افزایـش داشـته اسـت، اظهـار کـرد: پیش بینـی 
20 تـا 22 هـزار تـن پنبـه از سـطح مـزارع اسـتان  می شـود امسـال 
برداشـت شـود. وی تصریـح کـرد: قیمـت پنبـه وارداتـی بـا توجـه بـه 
تحـوالت بـازار، افزایـش یافتـه اسـت کـه باعث شـده پنبه کشـاورزان 
شـود.  خریـداری  دولتـی  تومـان   3196 تضمینـی  قیمـت  از  باالتـر 
قیمـت  بـا  داشـتند  بهتـری  کیفیـت  کـه  پنبه هایـی  برخـی  همچنیـن 

باالتـری نیـز خریـداری شـدند.
مهاجـر بـه پنبـه کاران توصیـه کرد، زمانـی پنبه خود را برداشـت کنند 
کـه محصول خشـک باشـد و شـنبم صبحگاهـی روی محصول نباشـد. 
از کیسـه های کنفـی اسـتفاده نکـرده و بـرای بسـتن سـر کیسـه ها نیـز 

از نخ هـای پاسـتیکی اسـتفاده نکنند.

1۸0 هزار تن وش پنبه از مزارع کشور برداشت می شود

پیش بینی تولید حداکثر 22 هزار تن پنبه در گلستان

تولید و تجارت پنبه
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انقـاب می گـذرد  پیـروزی  از  چهـل سـال 
کجـا  درحال حاضـر  کـه  اینجاسـت  سـوال  و 
پرسـش  ایـن  بـه  پاسـخ  بـرای  ایسـتاده ایم؟ 
بایـد از مقایسـه اعـداد و شـاخص های کان 
سـرانه  درآمـد  بگیریـم.  کمـک  اقتصـادی 
کشـور در سـال 92 )بـه قیمـت ثابـت سـال 
بـه  نسـبت  کـه  بـود  تومـان  میلیـون   2  )83
سـال 56 کـه ایـن عـدد 3.41 میلیـون تومان 
یافتـه  کاهـش  حـدودی  تـا  می شـد،  بـرآورد 
 اسـت. البتـه این آمـار مربوط بـه دوران پیش 

می شـود. اخیـر  ارزی  تحـوالت  از 
چنانچـه جهـش ناگهانـی نـرخ ارز در سـال 
دیـده شـود،  محاسـبات  ایـن  در  هـم  جدیـد 
میـان ایـن دو نـرخ تفـاوت فاحشـی به وجـود 
خواهـد آمـد. همچنیـن حجـم سـرمایه گذاری 
در  بخش خصوصـی  ماشـین  آالت  زمینـه  در 
تومـان  میلیـارد  هـزار   14 معـادل   56 سـال 
بـود کـه ایـن رقـم بـاز هـم بـه قیمـت ثابت 
در سـال 92 تقریبـا بـه همیـن میـزان یعنـی 
شـده   بـرآورد  تومـان  میلیـارد  هـزار   14.6
بـه  بازهـم  حالـت  بهتریـن  در  یعنـی  اسـت؛ 

بازگشـته ایم.  56 سـال  موقعیـت  همـان 
سـومین شـاخص کـه می توان به آن اشـاره 
کـرد، ضریـب جینـی اسـت کـه این شـاخص 
مربـوط  برآوردهـای  آخریـن  براسـاس  هـم 
بـه سـال 90 نسـبت بـه سـال 56 بـه میـزان 
بسـیار کمـی بهبـود یافتـه  اسـت. معیارهایـی 
ماننـد بدمسـکنی، حاشیه نشـینی و خـط فقـر 

هـم تـا حـدودی تصویـری واضـح از وضعیت 
رفـاه عمومـی کشـور نشـان می دهـد. به طـور 
خـاص طـی دو دهـه گذشـته ریـزش جمعیت 
پایین دسـتی تر  طبقـه  بـه  متوسـط  طبقـه 
رفاهـی  عمیـق  شـکاف های  ایجـاد  موجـب 
شـده   اسـت. بـرای فهـم دقیـق ایـن موضوع 
می تـوان بـه رشـد آمـار حاشیه نشـینی توجـه 
داشـت؛ به طوری کـه طـی یـک دوره زمانـی 
از  بیـش  حاشیه نشـینی  رشـد  سـاله،   20
دوبرابـر بـوده اسـت.  البتـه در شـاخص هایی 
ماننـد بهداشـت و درمان، آمـوزش و پرورش، 
بهبـود  و  علمـی  موقعیـت  عالـی،  آمـوزش 
قابل توجهـی  رشـدهای  زندگـی  کیفیـت 
به دسـت آمـده  اسـت. به طـور خـاص برخـی 
مسـکن،  مالکیـت  میـزان  ماننـد  شـاخص ها 
شـخصی،  خـودروی  از  مـردم  بهره منـدی 
اینترنـت و موبایـل، دسترسـی  دسترسـی بـه 
دسترسـی  آسـفالته،  راه هـای  بـه  روسـتایی 
در  مسـتقر  امکانـات  و  ثابـت  تلفـن  بـه 
و  آشـپزخانه  حمـام،  ماننـد  مسـکونی  منـازل 
بهره منـدی از امکانـات رفـاه شـخصی ماننـد 
مـورد  دوره  بـا  مقایسـه  در  و...  تلویزیـون 

اسـت. داشـته   رشـد  به شـدت  بررسـی 
امـا در حـوزه  خـاص اجتماعـی کـه نمایانگر 
اسـت،  جامعـه  اخاقـی  و  رفتـاری  وضعیـت 
گرفتـه   صـورت  پسـرفت  بازهـم  متاسـفانه 
سـال  طـی  می دهـد  نشـان  آمارهـا  اسـت. 
پایانـی دهـه پنجاه تعـداد زندانیان کشـور 17 

هـزار نفـر بـوده کـه ایـن عـدد درحال حاضـر 
بـرآورد  برابـر   15 یعنـی  نفـر  هـزار   270
دوره  ایـن  طـی  کـه  درحالـی  می شـود. 
زمانـی جمعیـت کشـور بـا رشـد 2.5 برابـری 
میلیـون   80 بـه  نفـر  میلیـون   35 از متوسـط 
دیگـری  شـاخص های  رسـیده  اسـت.  نفـر 
ماننـد تعـداد پرونده هـای قضایـی، چک هـای 
برگشـتی، ورشکسـتگی و نزاع هـای خیابانـی 
کشـور  اجتماعـی  و  اقتصـادی  موقعیـت  هـم 
وضعیـت  بررسـی  می سـازد.  نمایـان   را 
آلودگـی  ماننـد  زیسـت محیطی  شـاخص های 
میـزان  می کنـد  تاییـد  هـم  خشکسـالی  و 
اسـتفاده یـا اسـتفاده ناصحیـح از منابع کشـور 
عمومـی  زندگـی  محیـط  تضعیـف  موجـب 
مـردم شـده  اسـت. در مـورد شـاخص آلودگی 
خودروهـای  تولیـد  ماننـد  موثـری  مـوارد 
آالینـده، اسـتفاده از بنزیـن آالینـده وارداتـی 
آالینـده،  صنعتـی  فعالیت هـای  داخلـی،  یـا 
نبـود سـاختار حمل ونقـل عمومـی بـه منظـور 
تشـویق جامعـه بـه اسـتفاده از ایـن امکانـات 
سیاسـت گذاری های  فقـدان  نهایـت  در  و 
بلندمـدت و موثـر همگـی کشـور را بـه ایـن 
بیـان  برآنچـه  عـاوه  اسـت.  رسـانده   نقطـه 
شـد می تـوان بـه مـوارد دیگـری هم اسـتناد 
کـرد کـه نظـام اقتصادی را بـه خطـر انداخته  

: ست ا

بـه  موریانـه  ماننـد  فسـاد  متاسـفانه   -1

مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران

بی میلی دولت ها به حضور موثر بخش خصوصی
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تقریبـا  و  کـرده  رخنـه  کشـور  ارکان  تمـام 
کمتـر فعالیتـی می تـوان یافـت کـه بـه روال 
عـادی بـه سـرانجام برسـد. البتـه فسـادهای 
دارد. دیگـری  حکایـت  خـود  سـازمان یافته 
2-کاهـش اعتمـاد عمومی نسـبت بـه نظام 
تصمیم گیـری کشـور چنـان وسـیع شـده کـه 
دیگـر هیـچ تحلیلگـری قـدرت تکذیـب آن را 

رد. ندا
امـا به طـور کلـی عوامـل ناکارآمـدی نظـام 
می تـوان  عنـوان   5 در  را  کشـور  اقتصـادی 

خاصـه کـرد:
1-حاکمیـت دوگانـه، 2-وجـود دولت بزرگ 
تصمیم گیـری  3-ارگان هـای  ناکارآمـد،  و 
بین المللـی  صحیـح  ارتبـاط  4-عـدم  متعـدد، 

5-اقتصـاد دولتـی. و 

البتـه بایـد دقـت کـرد کـه مهم تریـن عامل 
در شـکل گیری وضعیـت امـروز کشـور، فـارغ 
دولت هـا  بی میلـی  برنامه هـا،  و  شـعارها  از 
بـه حضـور موثـر بخش خصوصـی در عرصـه 
چپ گرایانـه  نـگاه  متاسـفانه  اسـت.  اقتصـاد 
اوایـل انقـاب در سـال های بعـدی و با وجود 
بـه خصوصی سـازی  باالدسـتی  اسـناد  تاکیـد 
همچنـان تـداوم یافتـه و مانـع از شـکل گیری 
شـده  بخش خصوصـی  بـه  متکـی  اقتصـاد 
 اسـت. امـا در عـوض دولـت روز بـه روز بزرگ 
زندگـی  تمـام شـئون  و در  بزرگ تـر شـده  و 

مـردم نقـش پیـدا کرده اسـت.
چندین بـار  وجـود  بـا  حتـی  و  درحال حاضـر 
خصوصی سـازی،  سیاسـت های  در  بازنگـری 
شـبه دولتی  شـرکت های  و  دولـت  همچنـان 
به شـمار  بخش خصوصـی  اصلـی  رقبـای 
دولتـی  اینکـه  قابل توجـه  نکتـه  می آینـد. 
کـه متکـی بـه بخش خصوصـی نیسـت خـود 
صاحبـان  از  مشـورت  دریافـت  از  بی نیـاز  را 
کسـب وکار می دانـد و در نهایـت تصمیماتی را 
بـه اجـرا می گـذارد که هـم خود و هـم جامعه 
چنیـن  بـارز  نمونـه  می بیننـد.  زیـان  آن  از 
دولـت  اخیـر  مصوبـات  بـه  مربـوط  رفتـاری 
درخصوص ارز اسـت. در طول 5 سـال گذشته 
مـورد  در  بارهـا  بخش خصوصـی  پارلمـان 
سـرکوب قیمـت ارز و عـدم کنتـرل نقدینگـی 
کوچک تریـن  امـا  داد  هشـدار  دولـت  بـه 
توجهـی صـورت نگرفـت تا بحـران ارزی بهار 
امسـال رخ داد و دولـت مجبـور شـد بـه اتخاذ 
تصمیم هـای غیرکارشناسـی و بـدون مشـورت 
البتـه  بزنـد.  دسـت  سـکه  و  ارز  درخصـوص 
مدتـی بعـد و بازهـم بـا تاخیـر، دولـت متوجه 
از  زمانـی  متاسـفانه  ولـی  شـد  خـود  خطـای 
اثـرات ایـن تصمیـم اشـتباه اطـاع یافـت که 
15 میلیـارد دالر ارز سوبسـیدی پرداخت شـده  

بـود. مابه التفـاوت پرداخـت ایـن ارز بـا قیمت 
بـازار حـدود 80 هـزار میلیـارد تومـان یعنـی 
کشـور  عمرانـی  بودجـه  یک سـال  بیـش از 

می شـود. بـرآورد 
و عـدم رشـد  بـزرگ  دولـت  اینکـه  نتیجـه  
را  اقتصـاد  در  بی ثباتـی  بخش خصوصـی 
ناسـالم  محیـط  در  آورده  اسـت.  به وجـود 
آلـوده علـف هـرز رشـد می کنـد و  و هـوای 
نمی توانـد  مولـد  و  سـالم  بخش خصوصـی 
بـه حیـات پویـا و رو بـه رشـد ادامـه دهـد، 
تمـام  بـه  نسـبت  نیـز  جامعـه  نتیجـه  در 
می شـود،  بی اعتمـاد  اصاحـی  فرآیندهـای 
گسـترش  در  را  رفتارهـا  محصـول  چراکـه 
اگرچـه  می کنـد.  ارزیابـی  رانـت  و  فسـاد 
به طـور  انقـاب  از  بعـد  سـال های  تمـام  در 
متوسـط رشـد اقتصـادی بیـن 2 تـا 3 درصـد 
پایـدار  توسـعه  بـه  رشـد  ایـن  امـا  بـوده 
منتهـی نشـده چراکـه عنصـر اصلـی توسـعه، 
حضـور کارآفرینـان سـالم و مولـد اسـت کـه 
بـه  را گسـترش می دهنـد، هـم  رقابـت  هـم 
به صـورت  هـم  و  می کننـد  کمـک  شـفافیت 
درونـی بـه مبارزه بـا عناصـر فسـادآمیز مخل 
به طـور  می پردازنـد.  کسـب وکار  فضـای 
نمونـه بایـد توجـه کرد کـه کشـورهایی مانند 
چیـن، کره جنوبـی، ترکیـه، سـنگاپور و مالزی 
بخش خصوصـی  بـه  اتـکا  بـدون  هیچ کـدام 
توسـعه پیـدا نکردنـد. امـروز ثبـات کشـور در 
گـرو اتحـاد ملـی اسـت. حاکمیت بایـد بپذیرد 
کـه از بخش خصوصـی به عنـوان بازیگـر موثر 
صاحبـان  حضـور  کنـد.  اسـتفاده  کلیـدی  و 
کشـور  اقتصـادی  فرآیندهـای  در  کسـب وکار 
موجـب شـفافیت بیشـتر، کاهش میزان فسـاد 
و بهبـود روابـط اقتصـادی با دیگر کشـورهای 
جهـان می شـود. در ایـن دوره حسـاس نبایـد 

گرفتـه  شـود. نادیـده  مزیت هـا  ایـن 

وجود  با  حتی  و  درحال حاضر 
در  بازنگری  چندین بار 
خصوصی سازی،  سیاست های 
شرکت های  و  دولت  همچنان 
اصلی  رقبای  شبه دولتی 
می آیند.  به شمار  بخش خصوصی 
که  دولتی  اینکه  قابل توجه  نکته 
نیست  بخش خصوصی  به  متکی 
خود را بی نیاز از دریافت مشورت 
و  می داند  کسب وکار  صاحبان  از 
اجرا  به  را  تصمیماتی  نهایت  در 
می گذارد که هم خود و هم جامعه 
بارز  نمونه  می بینند.  زیان  آن  از 
مصوبات  به  مربوط  رفتاری  چنین 
است. ارز  درخصوص  دولت  اخیر 
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متحمل  اخیر  سال های  در  ایران  صنعت 
می                                                                       توان  اکنون  و  است  شده  فراوان  مشکات 
ادعا کرد که در حوزه صنعت حرفی برای گفتن 
نداریم. صنعت ایران مظلوم ترین بخش در اقتصاد 
کشور است که در دوره تحریم ها مورد بی توجهی 
و بی مهری قرار گرفت و این بی مهری همچنان 
ادامه دارد. به طور تقریبی می                                                                       توان گفت که بخش 
وسیعی از سرمایه ها در بخش صنعت راکد مانده 
امکان  یا  تکنولوژی  انتقال  امکان  چراکه  است 
واردات کاالی واسطه ای و سرمایه ای به کشور 
با  تولیدی صنعتی  نداشته است. واحدهای  وجود 
50 درصد از ظرفیت یا کمتر از آن فعالیت می                                                                       کنند 
و حجم نیروی کار مازاد در صنعت به 48 تا 50 

درصد رسیده است.
طبیعی است که این آمارها برای صنعت و بخش 
بد  اخبار  این  نیست.  روشن  آینده  گویای  تولید 
درآمد  و  باالست  تولید  هزینه  که  می دهد  نشان 
تولید هم به شدت افت کرده است. این مشکات 
سال هاست که تولید را آزار می دهد و اخیرا افزایش 
نرخ سود بانکی و گران شدن نرخ ارز به مشکات 
وضعیت  من  نظر  به  است.  شده  اضافه  صنعت 
صنعت ایران وخیم است و در آینده پس از تمدید 

تحریم ها این وضعیت بدتر هم می شود.
با گشایش  ارتباط  در  که  بحث هایی  امیدواریم 
برای  فرصتی  می شود،  مطرح  بین المللی  روابط 
تنفس صنعت ایران فراهم کند و ایران و در دل 
آن صنعت کشور، دچار بحران های امنیتی نشود 
بدون  آینده  در  اقتصادی  بحران  سایه  چراکه 
گشایش برای ایران بسیار سنگین است. به نظر 
در  هم اکنون  که  صنعتی  فعالیت های  اندک  من 

کشور در جریان است، با تشدید تحریم ها رو به 
تدبیر  با  مسئوالن  امیدوارم  اما  می رود  تعطیلی 
درباره سیاست های خارجی و روابط اقتصادی به 
نتیجه درست برسند و سایه تنش های بین المللی 
ایران  صنعت  کنند.  دور  ایران  اقتصاد  سر  از  را 
قطعات  دست کم  دارد  الزم  حیات  ادامه  برای 
کند  تامین  خارج  از  را  نیاز  مورد  ماشین آالت  و 
دسترسی  واسطه ای  سرمایه ای  کاالهای  به  و 
صنعت  اصلی  مسئله  این  از  غیر  باشد.  داشته 
ایران عقب ماندگی تکنولوژیکی است که با وجود 
این  بتوان  بعید است  تشدید تحریم های خارجی 

عقب ماندگی را جبران کرد.
خارجی  ارتباطات  در  که  صنعت  دوم  نیاز 
خارجی  سرمایه  جذب  می شود،  تامین  و  تعریف 
است. سرمایه گذار خارجی برای پیشرفت صنعتی 
ایران ضروری است. بنابراین صنایع ایران بدون 

سرمایه گذار خارجی رو به افول می رود.
و  بهره وری  مسئله  بر  تاکید  صنعت  بخش  در 
تامین انرژی ارزان به عنوان دو نکته ای که می                                                                       تواند 
به کمک این بخش بیاید مطرح می شود. بهره وری 
یک مفهوم کلی و کان است و البته تنها اختصاص 
به صنعت ندارد و تنها در توان خود صنعت نیست. 
بهره وری ممکن است از راه های مختلف حاصل 
شود. بهره وری یعنی یک بنگاه اقتصادی از عوامل 
موثر در تولید به درستی استفاده کند. بهره وری با 
انتقال هزینه به دیگران هم ممکن است و می توان 
با وجود اعمال سیاست های نادرست اقتصادی هم 

به بهره وری رسید.  
از  استفاده درست  این است که  مسئله اساسی 
منابع در جهت بهره وری و تنظیم داده ها به منظور 

رسیدن به بهترین نتیجه در شرایطی امکان پذیر 
و  باشد  برخوردار  الزم  ثبات  از  کشور  که  است 
بتوان قیمت ها و متغیرهای اقتصادی را پیش بینی 
کرد. زمانی که قیمت ها روند طبیعی ندارد، جریان 
اقتصاد به درستی راهش را پیدا نکند و تحوالت 
لحظه ای است، صحبت از بهره وری جنبه لوکس 

دارد و کمتر به واقعیت نزدیک است.    
انرژی ارزان یک عامل موثر و مفید برای صنایع 
در ایران است اما زمانی منبع ارزان انرژی برای 
بچرخد.  صنعت  چرخ  که  می افتد  کارگر  صنعت 
و  نمی شود  وارد  واسطه ای  کاالی  که  زمانی 
است،  شده  قدیمی  و  فرسوده  صنایع  تکنولوژی 
ادامه  برای  اتکا  نقطه  به  نمی تواند  ارزان  انرژی 

حیات صنعت تبدیل شود.

هرچند انرژی ارزان فاکتور خوبی است اما بدون 
سرمایه گذاری و خرید تکنولوژی های نو نمی تواند 
ارزان  انرژی  رقابتی شدن صنایع کمک کند.  به 
برای  که  است  عواملی  مجموعه  از  عامل  یک 
توسعه صنعت در نظر گرفته می                                                                       شود، این عامل 
زمانی موثر است که کشور از همه ظرفیت هایش 
برای ارتقای وضعیت صنعت استفاده کند. انتقال 
واردات  و  تولید،  خطوط  مدرن سازی  تکنولوژی، 
در  هم  کنار  در  سرمایه ای  و  واسطه ای  کاالی 

صنعت معنا پیدا می                                                                       کند.
با توجه به وضعیت کنونی صنایع و مشکاتی که 
در آینده تحریمی پیش روی این بخش مظلوم از 
اقتصاد قرار دارد، بعید است که بتوان آینده روشنی 
برای این بخش در ایام پس از پایان مهلت 90 

روزه برای برقراری تحریم متصور شد.

محمدقلی یوسفی تحلیل گر اقتصادی

افول صنعت در آینده تحریمی
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تحلیل اقتصادی

آغاز  ارزی  شوک  که   1396 سال  زمستان  از 
در  را  بی سابقه ای  افزایشی  روند  ارز  نرخ  و  شد 
آن  با  مقابله  برای  سیاست هایی  گرفت،  پیش 
در  شد.  اباغ  مرکزی  بانک  و  دولت  سوی  از 
فروردین ماه سال جاری دولت سیاست تک نرخی 
 42000 قیمت  در  دالر  برای  را  ارز  نرخ  کردن 
همه  نظر  اساس  بر  نرخ  این  نمود.  اعام  ریال 
کارشناسان و عامان اقتصادی غیرواقعی عنوان 
شد و عما فعالیت بازار غیررسمی رونق گرفت. 
چراکه صادرکنندگان حاضر به مبادله ارز با ریال 
به نرخ رسمی نبودند از طرفی به علت کمبود ارز 
با نرخ دولتی و عدم پوشش همه اقام کاالهای 
وارداتی با ارز دولتی، بازار غیررسمی رونق گرفت.
و  واردکنندگان  نیما،  سامانه  ایجاد  با  پس ازآن 
صادرکنندگان مکلف شدند که در این سامانه به 
مبادالت ارزی بپردازند. لکن به دلیل اینکه نرخ 
باز  بود،  دولتی  نرخ  این سامانه همان  مبادالتی 
هم مشکات قبل یعنی کمبود ارز و غیرواقعی 
بودن آن حل نشد. پس ازآن دولت به ایجاد بازار 
ثانویه ارز مبادرت ورزید. فعالیت این بازار به این 
اساسی  کاالهای  برای  که  شد  تعیین  صورت 
گروه اول که شامل دارو و تجهیزات پزشکی و 
برخی دیگر از اقام ضروری بود نرخ ارز حاصل 
از نفت و با قیمت 38000 ریال تخصیص یابد. 
کاالهای  شامل  که  دوم  گروه  کاالهای  برای 
 42000 ارز  است  تولید  اولیه  مواد  و  سرمایه ای 
ریالی از محل 20 درصد صادرات غیرنفتی تأمین 
ممنوع  کاال  قلم   1339 واردات  همچنین  گردد. 

اعام شد.

در این مرحله نیز چون 80 درصد ارز حاصل از 
و  پتروشیمی  ازجمله صادرات  صادرات غیرنفتی 
فوالد در این بازار عرضه نمی شد درنتیجه کارکرد 
مناسبی از این بازار دیده نشد. در تمام مراحل و 
به دلیل تعیین  ارزی فوق،  صدور بخشنامه های 
بودن  محدود  و  واقعی  نرخ  از  پایین تر  ارز  نرخ 
عرضه ارز راه برای رانت و اختاس باز شد کما 

اینکه چنین مسائلی نیز اتفاق افتاد.
از تغییر رئیس  ارزی که پس  در آخرین بسته 
بانک مرکزی اباغ شد، واردات کاالهای اساسی، 
ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی که شامل 25 
گرفته  صورت  ریالی   42000 ارز  با  است  قلم 
بازار  در  کاالها  مابقی  واردات  برای  الزم  ارز  و 
از طریق  و  آزاد  نرخ  با  نیما  یا در سامانه  ثانویه 
در  اینکه  می شود.  تعیین  تقاضا  و  عرضه  تعادل 
در  ارز  نرخ  مختلف  مراحل  طی  از  پس  نهایت 
بازار و به صورت شناور تعیین می شود نکته بسیار 
مثبتی است و به ساماندهی بازار ارز می انجامد - 
هرچند اختصاص ارز دولتی به کاالهای اساسی 
فساد برانگیز است و باز هم در آینده ای نه چندان 
بندهای  از  یکی  اما  ایجاد می کند-  دور مشکل 
این بخشنامه باعث بروز مشکات بزرگی برای 
واردکنندگان و درنتیجه تولیدکنندگان شده است.
/ت   63793 شماره  تصویب نامه   5 بند  در 
است:  آمده   1397/5/16 مورخ  هـ   55633
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
زمان  تا  که  کاالهایی  کلیه  برای  است  مکلف 
اباغ این تصویب نامه، ارز آنها به صورت بانکی و 
یا در سامانه نیما )گروه های کاالیی اول و دوم( 

تأمین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته )به جز 
کاالهای موضوع بند 1 این تصویب نامه(، ضمن 
اخذ مابه التفاوت »نرخ ارز زمان پرداخت« و »نرخ 
ارز در بازار در زمان ترخیص« و با رعایت سایر 
ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند.
که  واردکنندگانی  کلیه  بند  این  اساس  بر 
و  کرده  سفارش  ثبت  تصویب نامه  این  از  قبل 
مبلغ  که  زمانی  تا  نموده اند،  واردات  به  اقدام 
مابه التفاوت ارزی خود را پرداخت ننمایند، اجازه 
نخواهد  داده  آنها  به  گمرک  از  کاال  ترخیص 
ثبت سفارش  از  قبل  بر کسانی که  شد. عاوه 
ارز  که  افرادی  حتی  کرده اند،  واردات  به  اقدام 
را با نرخ دولتی و از طریق سیستم بانکی تهیه 
کرده اند نیز مشمول این قانون می شوند. نتیجه 
کاالهای  از  عظیمی  بخش  دپوی  مصوبه  این 

وارداتی در مبادی گمرکی کشور است.
تجهیزات  و  اولیه  مواد  کاالها  این  از  بسیاری 
هزینه-فایده  بررسی  با  تولیدکنندگان  که  است 
اقدام  خود  موردنیاز  نهاده های  خریداری  برای 
دپوشده  کاالهای  از  بخشی  همچنین  کرده اند. 
مربوط به 1339 قلم کاالیی است ممنوع شده اند 
و واردکنندگان پس از ثبت سفارش و خرید ارز 
با این مصوبات پی درپی مواجه شده اند. عاوه بر 
هزینه های مربوط به انبارداری، مبلغ مابه التفاوت 
بازاری  ارز  نرخ  و  پرداخت  زمان  دولتی  ارز  نرخ 

زمان ترخیص بسیار باال است.
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  اینکه  با 
به صورت  را  مابه التفاوت  این  که  نموده  اعام 
اما  می نماید  دریافت  واردکنندگان  از  اقساطی 

جمال رازقی رئیس اتاق بازرگانی شیراز

واردکنندگان شفاف و چالش پرداخت مابه التفاوت ارزی
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تحلیل اقتصادیخبرنامه

علیرضا مناقبی رئیس مجمع واردات

مضرات نظام ارزی چندگانه

قوانین  تابع  که  تولیدکنندگانی  به  رویه  این 
بوده و وضعیت شفافی در واردات دارند ضربه 
وارد می کند. هرچند دریافت مبلغ مابه التفاوت 
ثبت  قانونی  روند  که  افرادی  برای  ارز  نرخ 
نکرده اند  طی  را  ارز  تخصیص  و  سفارش 

هیات  تصویب نامه  از  بند  این  اما  است  الزم 
به ماسبق و نقض  بارز عطف  وزیران مصداق 
به عنوان  ایران  اتاق  رئیس  لذا  است.  قانون 
متولی پارلمان بخش خصوصی و حامی منافع 
فعاالن اقتصادی از مسئوالن درخواست اقدام 

مستثنا  بر  مبنی  را  فوق  بند  اصاح  عاجل 
نیز  و  تولیدی  و  اولیه  مواد  کاالهای  شدن 
با  معتبر  قرارداد  دارای  تجاری  واحدهای 
مسئله  این  قویًا  و  داشته  را  تولیدی  واحدهای 

می کند. پیگیری  را 

ایران در طول چند دهه گذشته، بارها  اقتصاد 
که  کرده  تکرار  به روشنی  را  تجربه  این  بارها  و 
به شدت  اینکه  بر  ارز عاوه  نرخ  بودن  چندگانه 
می سازد،  مخدوش  را  کسب وکارها  فضای 
فعالیت های  و  رانت  فساد،   ایجاد  زمینه ساز 
نهایت  در  و  می شود  نیز  ارزی  سوداگرانه 
رانت زده  و  بزرگ  روستای  به یک  را  کشورمان 

تبدیل می کند.
سرعت  با  چندگانه  ارزی  نظام  واقع  در 
به جای  را  اقتصادی  بنگاه های  غیرقابل پیش بینی 
سمتی  به  ارزش افزوده،  ایجاد  و  مولد  فعالیت 
سوق می دهد که هزینه های خود و سود سالیانه 
پیش بینی شده برای بنگاه خود را از طریق مراودات 
ارزی تأمین کنند و این بزرگ ترین آسیب به یک 
اقتصادی است که می خواهد مقاومت خود را در 

برابر فشارهای بین المللی افزایش دهد.
شاید به صراحت باید چندگانه بودن نرخ ارز را 
مصداق آشکاری از چندگانه بودن انضباط مالی 
به  ناخواسته  یا  خواسته  که  کرد  تعبیر  دولت ها 
اینکه  ضمن  می شود.  تحمیل  اقتصادی  فعاالن 
چندگانه بودن نرخ ارز به معنای مخدوش کردن 
است  شناسنامه دار  تجارت  و  تولید  در  شفافیت 

به  فعالیت ها  دادن  سوق  جز  چیزی  آن  ثمره  و 
سمت تقلب و انحراف نیست.

چند  ارز  که  کنیم  اذعان  باید  دیگر  سوی  از 
شدیدا  را  کاالها  قیمت گذاری  نظام  نرخی، 
هنگفت  سودهای  زمینه ساز  و  ساخته  منحرف 
رانت خوار  و  انحصارطلب  بنگاه های  برخی  برای 
سودهای  نرخی،  چند  ارز  واقع  در  است.  شده 
ایجاد  بنگاه های غیرشفاف  برای برخی  بادآورده 
شکاف  افزایش  به  منجر  نهایت  در  که  می کند 
جامعه  در  ناروا  تبعیض های  ظهور  و  طبقاتی 
می شود. اما بااین حال شاهد هستیم که بهانه های 
مختلف و معضات ساختاری متعدد، سبب شده 
ارز  دامان  به  ناخواسته  یا  ایران، خواسته  اقتصاد 
هزینه های  و  درد  نتواند  و  ببرد  پناه  نرخی  چند 

این جراحی بزرگ را تحمل کند.
بر  اغلب صاحب نظران  این در حالی است که 
این نکته تأکید دارند که رفتارهای دستوری در 
اقتصاد رقابتی امروز راه به جایی نمی برد و نرخ ارز 
باید در نقطه ای که محل اجماع کلیه ذی نفعان 
مشخص  تقاضا  و  عرضه  طریق  از  است،  بازار 
شود. به همین دلیل بحث مطالبه گری از دولت و 
بانک مرکزی درباره یکسان سازی نرخ ارز باید با 

شدت و قدرت بیشتری دنبال شود. اقتصاد ایران 
بیشتر  مشکات  گرفتار  روز  هر  اینکه  به جای 
نظام  از  را  خود  همیشه  برای  یک بار  باید  شود، 

ارزی چند نرخی رهایی ببخشد.
که  بودیم  آن  شاهد  گذشته  هفته  خوشبختانه 
وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
به مناسبت روز پزشک، در یک مصاحبه مفصل 
هم  را  دارو  حتی  و  کرد  ورود  موضوع  این  به 
شامل  می تواند  که  دانست  ظرفیت  این  دارای 
تک نرخی  واقع  در  شود.  ارز  نرخ  یکسان سازی 
و  دارو  قیمت  می تواند  اگرچه  ارز  نرخ  کردن 
کاالهای اساسی را که با ارز دولتی یا رسمی وارد 
دهد  افزایش  برابر  سه  حدود  تا  حتی  می شوند، 
ولی اگر سازوکار مناسب برای پوشش هزینه های 
اقشار  نظر گرفته شود و جلوی آسیب  مردم در 
می تواند  بی شک  شود،  گرفته  پایین  دهک های 

منافع بی شماری را نصیب اقتصاد ایران کند.
البته بی تردید باید مراقب بود که همان کسانی 
که از فساد و رانت نظام چند نرخی بهره می برند 
به دلیل داشتن رانت اطاعاتی و روابط خاص، 
نتوانند بر موج اصاحات اقتصادی سوار شده و از 

این فرصت ها سوءاستفاده کنند.
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تحلیل اقتصادی

مشکات اقتصادی ایران تنها به سیاست های 
با  دولت  سو  یک  از  نمی شود؛  محدود  ارزی 
نقدینگی های  و  پولی  نظام  از  ناشی  مشکات 
نبود نظام مهار  از سویی  فزاینده مواجه است و 
مالیاتی  جامع  سامانه  تکمیل  عدم  و  سوداگری 
سوداگری،  مهار  راه های  از  یکی  عنوان  به 
چالش های موجود اقتصادی را بیشتر کرده است.
اما دولت در سال 97، به سبب اعمال تحریم های 
آمریکا و تکانه های بیرونی، با غافلگیری عجیبی 
در حوزه سیاست های ارزی مواجه شد. بر همین 
ارزی  بسته  یک  اعمال  دنبال  به  دولت  اساس 
تقریبا  که  بود  تومانی  نرخ دالر 4200  با  اشتباه 
چنین  که  داشتند  نظر  اتفاق  اقتصاددانان  تمامی 
سیاستی دولت را به نتیجه مطلوبی نخواهد رساند. 
ماحصل چنین سیاستی، توزیع یک رانت 20 هزار 
میلیارد تومانی بین 10 هزار نفر و همچنین اتاف 
منابع و واردات بی هدفی شد که در نهایت عقبگرد 
دولت از این سیاست ارزی را موجب شد. در ادامه 
دولت به دنبال ارائه یک بسته دوم ارزی برآمد. با 
وجود آنکه در این بسته ارزی چالش های اساسی 
و فاحش بسته ارزی اول حل شد، اما نمی توان 
تمام انتظارات ارزی بازار را از طریق آن پاسخ داد.
مواجه ایم  آن  با  که  مسئله ای  کلی،  بیان  به 
باالی  دالر  پذیرش  ایران  اقتصاد  که  است  این 
8 هزار تومانی را ندارد. به عبارتی در حالی که 
 2 حدود  ایران  در  دستمزد  و  حقوق  میانگین 
انتظار داشت که  نمی توان  است،  تومان  میلیون 
اقتصاد توان تحمل دالر باالی 8 هزار تومانی را 
داشته باشد؛ چه آنکه چنین نرخی برای دالر به 

بازار  بازار کار و  بازار کاال،  تدریج به قفل شدن 
پول ما منجر خواهد شد. به بیانی دیگر اگر دالر 
در اقتصاد ایران از یک حد مشخصی باالتر رود، 
باعث هرج و مرج و فروپاشی اقتصاد خواهد شد. 
بنابراین الزم است دولت تمام تاش خود را به 
کار گیرد تا بازار ارز را از طریق تعمیق دادن بازار 
ثانویه ارزی سامان دهد که در این صورت حتی 
می توان به روند کاهشی نرخ ارز نیز امیدوار بود.

این  سال  اول  ماه  شش  در  آنکه  وجود  با 
پیش بینی وجود داشت که اقتصاد حدود 20 تا 25 
میلیارد دالر صادرات غیرنفتی داشته باشد که در 
اما برآوردهای مختلف  سامانه نیما عرضه شود، 
نشان می دهد تنها 5 میلیارد دالر عرضه حاصل 
از صادرات غیرنفتی عاید اقتصاد شده است. به 
دنبال آن بود که رئیس جمهور به صادرکنندکان 
غیرنفتی اولتیماتوم داد تا ارز حاصل از صادراتشان 

را در اولویت عرضه در سامانه نیما قرار دهند.
اما با وجود تاش های دولت سوالی که وجود 
دارد این است که چرا هنوز نرخ موجود در بازار 
این  امر  این  از دالیل  آزاد هیجانی است؟ یکی 
غیررسمی  واردات  برای  نیاز  مورد  ارز  که  است 
که حدود 12 تا 20 میلیارد دالر است از طریق 
بازار آزاد تامین می شود که به نظر می رسد روند 
افزایش قیمت ها در اقتصاد خود به خود به کنترل 
روند آن در آینده منجر شود و تقاضای مصرفی 
برای کاالی قاچاق در اقتصاد ایران روند کاهشی 

به خود خواهد گرفت.
ولی در کنار آن، سفته بازی همچنان در اقتصاد 
ما وجود دارد که امکان کنترل آن ضعیف است؛ 

اما مادامی که دولت بازار ثانویه را تعمیق بخشد 
بر  مالیات  مالیاتی همچون  ابزارهای  با  بتواند  و 
عایدی سرمایه، مالیات بر درآمد اتفاقی، مالیات 
لوکس  کاالهای  درآمد  بر  مالیات  ثروت،  بر 
سفته بازی را کنترل کند، بازار آزاد خود به خود 
کوچک می شود و آرامش به بازار ارز برمی گردد.

از  حمایت  سیاست  باید  دولت  سویی  از 
خرید  نقدی  کارت های  توزیع  با  مصرف کننده 
خانوارها  خرید  قدرت  تا  بگیرد  پیش  در  را 
که  کنیم  فراموش  نباید  اما  بخشد؛  بهبود  را 
افزایش دستمزد سیاست مناسبی برای حمایت از 
مصرف کننده نیست و چنین سیاستی با فشاری 
که به کارفرما و تولیدکننده وارد می کند، تعطیلی 
تیر  و  می بخشد  تسری  را  تولیدی  واحدهای 
به کسری  تولید است و حتی  پیکره  بر  خاص 

بودجه دولت هم دامن می زند.
با این اوصاف برای اینکه بازار کار و کاالی ما 
در ماه های آینده قفل نشود، باید از مصرف کننده 
در قالب افزایش قدرت خرید با مکانیسم توزیع 
باید  دولت  سویی  از  شود.  حمایت  خرید  کارت 
برای حمایت از تولیدکننده نیز اهتمام ورزد؛ زیرا 
که  کرد  پیش بینی  می توان  این صورت  غیر  در 
حدود 50 تا 60 درصد واحدهای تولیدی مجبور 
به ترک بازار شوند. بنابراین دولت باید در وهله 
به  آن  کنار  در  و  مالیاتی  نظام  اصاح  به  اول 
با  و  ورزد  اهتمام  یارانه ای  و  پولی  نظام  اصاح 
بانک  تعزیراتی،  حالت  از  اقتصاد  کردن  خارج 
در پیش گرفتن سیاست هایش  برای  را  مرکزی 

یاری دهد.

وحید شقاقی شهری اقتصاددان

اقتصاد ایران تحمل دالر باالی ۸ هزار تومان را ندارد
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تحلیل اقتصادیخبرنامه

خریــد  در  توانایــی  عــدم  از  وحشــت 
از  دیگــر  نقطــه ای  اساســی  کاالهــای 
ــن  ــه ای ــت ک ــیب هایی اس ــکات و آس مش
ــم  ــتیم. حج ــاهد هس ــور ش ــا در کش روزه
ــده  ــه آین ــی نســبت ب ــی از نگران قابل توجه
ــه برطــرف کــردن  ــت ب و عــدم توجــه دول
ــا  ــت ت ــده اس ــب آن ش ــی موج ــن نگران ای
مــردم هــر آنچــه در تــوان دارنــد پیرامــون 
ــد   ــاش کنن ــود ت ــه خ ــای اولی ــه نیازه تهی
هرچنــد قشــر ضعیــف جامعــه هرگــز تــوان 
ــکار نیازهــای  خریدهــای غیرمعمــول و احت

ــد . ــود را ندارن ــه خ اولی
از  یکــی  خانگــی  احتــکار  متاســفانه 
بــه  کــه  اســت  اقتصــادی  آفت هــای 
ــت،  ــه دول ــردم ب ــاد م ــود اعتم ــتوانه نب پش
ــور  ــاد کش ــرای اقتص ــر را ب ــترین خط بیش
ــادگی  ــه س ــارف و ب ــد . بی تع ــاد می کن ایج
بایــد گفــت اگــر شــرایط بحرانــی فعلــی از 
ــود  ــت نش ــرل و مدیری ــت کنت ــوی دول س
بــه طــور قطــع تــا یــک مــاه آینــده 
محصولــی  هــر  از  فروشــگاه ها  نه تنهــا 
ــز  ــی خواهــد شــد بلکــه داروخانه هــا نی خال
ــردم را  ــای م ــه نیازه ــخگویی ب ــوان پاس ت

ــت . ــد داش نخواهن
دولــت در چنیــن شــرایطی بــا ایجــاد 
جــوی آرام و مدیریــت مشــکات اقتصــادی 
شــرایط  کنتــرل  بــه  موظــف  کشــور 

ــکار  ــت . راه ــور اس ــاد کش ــی اقتص بحران
بازگردانــدن  فقــط  امــا  موضــوع  ایــن 
ــه  ــه جامع ــان ب ــاد و اطمین ــش، اعتم آرام
ــا ایجــاد حــس اعتمــاد در  ــت ب اســت . دول
ــه  ــد ک ــویق کن ــردم را تش ــد م ــه بای جامع
ــوند  ــارج ش ــی خ ــارف فعل ــای نامتع از فض
ــی را  ــاج زندگ ــه مایحت ــادی تهی و روال ع

ــد . ــه دهن ادام
ــا  ــف انباره ــدد و کش ــتگیری های متع دس
ــد  ــاز نمی کن ــه ب ــکات جامع ــی از مش گره
ــن  ــای ناام ــاد فض ــه ایج ــر ب ــی منج و حت
فکــری در جامعــه می شــود . بایــد بــازار 
را آزاد گذاشــت تــا قیمت هــا بــر اســاس 
ــن  ــا در ای ــوند ام ــم ش ــازار تنظی ــن ب قوانی
بیــن حفــظ امنیــت غــذا و دارو از مهم تریــن 
وظایــف دولــت اســت کــه بــه هیــچ عنــوان 

ــد . ــی کن ــانه خال ــد از آن ش نبای
نــدارد  امــکان  کــه  اســت  بدیهــی 
ورودی، خروجــی  مبــادی  دولــت همــه 
کنتــرل  را  بــازار  در  فــروش  و  تولیــد  و 
ــد  ــرایط بای ــود ش ــور بهب ــه منظ ــد و ب کن
مــدد  مدنــی  تشــکل های  و  مــردم  از 
جویــد تــا در راســتای بهبــود موقعیــت 
ــان داده  ــه نش ــد . تجرب ــت کن ــی حرک فعل
اســت کــه قیمت گذاری هــای دســتوری 
و بی پشــتوانه هیــچ گرهــی از اقتصــاد و 
را  آســیب ها  بلکــه  نمی کنــد  بــاز  بــازار 

ــد  ــروز بای ــد . ام ــر می کن ــن براب ــز چندی نی
غیرقابــل  رفتار هــای  و  رانــت  فضــای 

ــود . ــل ش ــازار ح ــرل ب کنت
در حــال حاضــر نیــاز اساســی جامعــه 
ــیب های  ــم آس ــت حج ــه دول ــت ک آن اس
را  جامعــه  حقوق بگیــر  قشــر  بــر  وارده 
ــن  ــا ای ــد ت ــم کن ــرایطی را فراه ــم و ش ک
ــن آســیب ممکــن را احســاس  قشــر کمتری
کنــد . راهــکار ایــن موضــوع ســاده اســت و 
دولــت بــا وجــود امکانــات گســترده ای کــه 
ــوان  ــترین ت ــا بیش ــد ب ــار دارد بای در اختی
ممکــن ایــن موضــوع را حــل کنــد . دولــت 
امــروز بایــد فضــای ذهنــی مــردم را آرام و 
ایــن اطمینــان را ایجــاد کنــد کــه توانایــی 

ــرایط را دارد . ــود ش ــرل و بهب کنت
ــا  ــت دقیق ــه دول ــت ک ــی اس ــن درحال ای
ــد و  ــت می کن ــد حرک ــن رون ــاف ای برخ
ایــن رونــد بــه طــور قطــع مــردم و دولــت 
می کنــد .  جــدی  مشــکات  دچــار  را 
ــل  ــت در مقاب ــد دول ــت کن ــفانه حرک متاس
باالتریــن  بــا  اقتصــادی  بحران هــای 
و  ســازگاری  عــدم  و  ممکــن  ســرعت 
اقتصــاد مشــکات را  ایجــاد تعــادل در 
آن  امیــد  اســت .  کــرده  برابــر  چندیــن 
ــد و  ــط باش ــا غل ــه پیش بینی ه ــی رود ک م
ــر  ــه وخیم ت ــرایط و ن ــود ش ــمت بهب ــه س ب

ــم . ــش بروی ــاع پی ــتر اوض ــدن بیش ش

ابراهیم جمیلی رئیس خانه اقتصاد

آفت بزرگ اقتصاد کشور
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تحلیل اقتصادی

اقتصـاد کشـورمان دچـار تاطـم شـده، نرخ 
ارز دچـار تغییـرات جـدی شـده و امـروز باید 
را  ثبـات  و  تعـادل  تـا  کنیـم  جـدی  تـاش 
بازگشـت  اقتصـاد کشـور نزدیـک کنیـم .  بـه 
تعـادل بـه اقتصـاد کشـور امـا کار دشـواری 
اسـت . یکـی از دالیـل اصلـی ایـن دشـواری 
نیـز آن اسـت که واحدهای کوچک و متوسـط 
نقدینگـی کافی بـرای خرید ندارنـد و موضوع 
نبـود نقدینگـی کافـی بحـران را چنـد برابـر 
واحد هـای  کـه  اسـت  بدیهـی  اسـت .  کـرده 
بـزرگ از آنجـا که حمایـت گسـترده دولت را 
پشـتوانه خـود دارنـد مانند واحدهـای کوچک 
نخواهنـد شـد  مواجـه  بحـران  بـا  متوسـط  و 
و رونـد پیش فـروش خـود کمـک جـدی بـه 

ادامـه حیـات ایـن واحدهاسـت .
مثـال ملمـوس ایـن موضـوع کاهـش تـوان 
خریـد واحدهـای کوچـک و متوسـط به نصف 
راهـکار،  مهم تریـن  راسـتا  همیـن  در  اسـت . 
ایجـاد ال سـی بـرای خرید های داخلی اسـت . 
بـر ایـن اسـاس واحـد تولیـدی ایـن امـکان 
درصـد   10 پرداخـت  بـا  تـا  می کنـد  پیـدا  را 
نقدینگـی بـه بانـک و دریافـت نقدینگـی بـه 
بانـک طـی 180 روز طـی دوره تحویـل مواد 
اولیـه کـه پیـش از ایـن از دسـتیابی بـه آن 
محـروم بـود مشـکل مـواد اولیه خـود را حل 
کنـد . ایـن واحـد طـی ایـن پروسـه همزمـان 
امـکان  خـود  تولیدشـده  کاالی  فـروش  بـا 
دسـت  بـه  سـادگی  بـه  نیـز  را  بازپرداخـت 

آورد . خواهـد 

کـه  مهمـی  مسـئله  امـا  مرحلـه  همیـن  در 
چگونگـی  گیـرد  قـرار  توجـه  مـورد  بایـد 
فـروش کاال توسـط واحـد تولیدی اسـت . این 
مشـکل زمانـی کـه تـوان خریـد مصرف کننده 
نیـز کاهـش پیـدا کـرده بـا دشـواری مواجـه 
اسـت  روشـن  کـه  همان گونـه  شـد .  خواهـد 
بـازار داخلـی بـا رکـود مواجـه اسـت و بایـد 
خـود را بـا شـرایط دشـوار تطبیق دهـد . حال 
دولـت بایـد فعالیـت خـود را بـرای کنتـرل و 
بهبـود شـرایط به طـور جـدی آغاز کنـد و آن، 
شـرایط  کـردن  فراهـم  مگـر  نیسـت  چیـزی 
محصـوالت  فـروش  راسـتای  در  مناسـب 

تولیـدی واحدهـا بـه صـورت اقسـاط .
و  تولید کننـده  شـرایطی  چنیـن  در 
مصرف کننـده هـر دو امـکان بهـره بـردن از 
شـرایط بهتـر را خواهنـد داشـت . همچنیـن با 
متوقـف  تولیـد  چـرخ  نه تنهـا  تولیـد  افزایـش 
و  صـادرات  شـرایط  بلکـه  شـد  نخواهـد 
بـرای  نقدینگـی  آوردن  بـه دسـت  همچنیـن 
راهـکار  شـد .  خواهـد  فراهـم  تولیدکننـدگان 
از محصـول و  نیـز پیش فـروش بخشـی  دوم 
از هزینه هاسـت . 40 درصـد  تـا   30 دریافـت 
ایـن رونـد بـا وجـود ضـرورت و غیـر قابـل 
انـکار بـودن آن اما از حیـث دیگری نیـز باید 
مـورد توجـه قرار گیـرد و آن هم عـدم تزریق 
نقدینگـی داغ و ایجـاد تـورم دوبـاره بـه بازار 
اسـت . بـر همیـن اسـاس اعتبـار بانکـی بایـد 
به گونـه ای فراهـم شـود کـه بـا توجـه بـه آن 
امـکان پرداخـت هزینه هـای دولتـی از جملـه 

ماننـد  جـاری  هزینه هـای  کارکنـان،  بیمـه 
چنیـن  و  مالیـات  گاز،  بـرق،  آب،  قبـوض 
برنامه ریـزی  ایـن  شـود .  فراهـم  مخارجـی 
خـود منجـر بـه آن خواهد شـد کـه واحدهای 
کوچـک و متوسـط دچـار رکـود نشـوند و بـه 

حیـات خـود نیـز ادامـه دهند .
شـرایط  تطبیـق  نکتـه  بـه  بایـد  امـا  حـال 
مصرف کننـده نیـز توجـه شـود . دولـت نبایـد 
همـه مشـکات اقتصـادی را بـر دوش خـود 
منجـر  موضـوع  همیـن  البتـه  و  کنـد  حمـل 
آن  بـرای  بیشـتر  مشـکات  و  گرفتـاری  بـه 
سـنگین  کـه  اسـت  بدیهـی  شـد .  خواهـد 
افزایـش  معنـی  بـه  دولـت  مسـئولیت  شـدن 
گرفتاری هـای حاشـیه ای آن خواهـد بـود . از 
جامعـه  حیـات  ادامـه  تـوان  بایـد  رو  همیـن 
بـه  غیرنقـدی  یارانـه  اختصـاص  بـا  نیـز  را 

داد . افزایـش  اساسـی  کاالهـای 
آنکـه  مگـر  نـدارد  چـاره ای  هیـچ  دولـت 
یارانه هـای خـاص را بـه اشـکال هوشـمندانه 
تـا  اختصـاص دهـد  بـه بخش هـای مختلـف 
در همیـن راسـتا ادامـه حیـات جامعـه میسـر 
شـود . فرامـوش نکنیـد دولـت در حـال حاضر 
دلیـل  بـه  اضافـه  درآمـد  درصـد   70 تـا   60
افزایـش نـرخ ارز بـه دسـت آورده اسـت کـه 
نبایـد نسـبت بـه آن بی توجـه باشـیم . دولـت 
بایـد ایـن درآمـد پیش بینی نشـده را در محل 
قابـل  حجـم  و  کنـد  سـرمایه گذاری  مناسـب 
بـا  را  اقتصـاد کشـور  آسـیب های  از  توجهـی 

همیـن روش بهبـود دهـد .

مسعود دانشمند رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات
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بيشـتر  در  محصـوالت  دانشـِي  نطفـه 
شـرکت هاي ايرانـي، جايـي بيـرون از مرزهـا 
بسـته شـده اسـت. دانش و ماشـين آالت توليد 
عـوض  در  هسـتند.  وارداتـي  محصـوالت، 
نگهـداري  و  تعميـر  و  روزمـره  عمليـات  کار 
تجهيـزات بـه پرسـنل خط توليد سـپرده شـده 
حالـت  بهتريـن  در  محصـوالت  ايـن  اسـت. 
توليـد  خارجـي،  اوليـه  نسـخه  همـان  مشـابه 
شـده و فروختـه می شـوند. تمـام فکـر و ذهن 
مديـران، رفع مشـکالت ريـز و درشـت توليد، 
رسـيدگي بـه امـور پرسـنلي و فـروش به موقع 
ايـن  از  پيوسـته  مديـران  اسـت.  محصـوالت 
بـه  ايـن سـازمان  از  بـه آن جلسـه و  جلسـه 
آن سـازمان در حرکتنـد تـا بـا تـالش بي وقفه 
دارنـد،  نـگاه  در حرکـت  را  ايـن چـرخ  خـود 
و  جـاري  هزينه هـاي  کارکنـان،  حقـوق  تـا 

بازپرداخـت اقسـاط همـان تجهيـزات به موقـع 
روزي  و  شـرکت ها  زندگـي  شـوند.  پرداخـت 
خانواده هـا در گـرو هميـن تـالش و تدبيرهاي 

سـخت روزانـه اسـت.
مديـران  ايـن  بـا  اگـر  چنيـن شـرايطي،  در 
سـر  از  نگاهـي  بگوييـد،  نـوآوري  از  سـخن 
شـگفتي بـه شـما خواهنـد انداخـت! آن نـگاه 
بـه شـما می فهمانـد کـه در ميـان ايـن همـه 
در  جلسـات،  همـه  ايـن  ميـان  در  گرفتـاري، 
شـرکت  کارکنـان  خانـواده  روزي  کـه  حالـي 
در خطـر اسـت، چه جـاي صحبـت از نوآوري 
اسـت! آن نـگاه و آن سـکوت حـاوي اين پيام 
اسـت که گويـي نََفس شـما از جاي گـرم بلند 
می شـود و از مشـکالت فراوان کسـب وکار و 
بـه  نـگاه  بي خبريـد! هميـن  ايـران  در  توليـد 
نـوآوري کـه در ميـان مديـران ايرانـي بسـيار 

موانـع  مهم تريـن  از  يکـي  اسـت،  فراگيـر 
نـوآوري در شـرکت هاي ايراني اسـت. نگاهي 
از  را مختـص زمـان فراغـت و  نـوآوري  کـه 
سـر دلخوشـي می داند. بـر خالف ايـن تصور، 
فلسـفه نـوآوري، کمـک به رشـد و سـودآوري 
پايـدار شرکت هاسـت. فلسـفه نـوآوري، گـذار 
در  نـوآوري  اسـت.  مسـئله  حـل  و  موانـع  از 
و  سـيري  شـکم  سـر  از  پيشـرو  شـرکت هاي 
سرخوشـي نيسـت. نـوآوري محـدود بـه دوره 
اندوختـه  حسـاب  بـودن  پـر  زمـان  و  رونـق 
شـرکت ها نيسـت. از قضـا، نـوآوري همان راز 
اجتنـاب از مشـکالتي اسـت کـه بخـش عمده 
زمـان و انـرژي مديـران ايرانـي را بـه خـود 

اسـت. کرده  درگيـر 
شـرکت هاي  مشـکالت  از  زيـادي  بخـش 
و  پيوسـته  نـوآوري  عـدم  از  ناشـي  ايرانـي 

نویسنده: سيدكامران باقري مشاور مدیریت

چرا شركت هاي ايراني نوآوري نمي كنند؟ )بخش دوم(
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کـه  اسـت  خدمتـي  و  محصـول  در  نظام منـد 
ارائـه می کننـد. هميـن امـر سـبب می شـود که 
محصـول و خدمـت آنهـا در يـک نقطـه زمانـي 
منجمـد و دچار سـکون شـود، درحالي کـه ذائقه 
تغييـر  حـال  در  همـواره  مشـتري  تقاضـاي  و 
اسـت. طبيعـي اسـت کـه بـه تدريج فـروش آن 
محصـول و خدمـت دشـوار و دشـوارتر می شـود 
و مشـکالت زيـادي بـراي شـرکت ها در حـوزه 

ايجـاد می کنـد. نقدينگـي  فـروش و 
فرآيندهـاي  در  نکـردن  نـوآوري  همچنيـن 
کاري، آن هـم بـه صورت پيوسـته و نظام مند، 
باعـث می شـود کـه بسـياري از فرصت هـاي 
يـا  هزينه هـا  کاهـش  بـراي  درشـت  و  ريـز 
ايرانـي  شـرکت هاي  در  بهـره وري  افزايـش 
دنيـا  امـا  فاصلـه  ايـن  در  برونـد.  دسـت  از 
بهبـود  و  نـوآوري  جريـان  و  ننشسـته  کار  از 
دارد.  ادامـه  کشـورها  ديگـر  در  فرآيندهـا 
ذي نفعـان  و  همـکاران  شـبکه  و  مشـتريان 
کـه  دارنـد  انتظـار  طبيعـي  صـورت  بـه  هـم 
آنهـا  بـه  يـا خدمـت  ارائـه محصـول  فرآينـد 
ميـان  فاصلـه  هرچـه  يابـد.  بهبـود  همـواره 
انتظـارات  و  بهبوديافتـه ديگـران  فرآيندهـاي 
يکسـو  از  ذي نفعـان  و  مشـتريان  ارتقايافتـه 
شـرکت ها  تکـراري  و  کهنـه  فرآيندهـاي  و 
زيادتـر می شـود، کار بـراي شـرکت ها و تيـم 
دسـت  از  می شـود.  سـخت تر  آنهـا  مديريـت 
رفتـن فرصت هـاي کاهـش هزينـه و افزايـش 
امـا  تدريجـي  صـورت  بـه  هـم  بهـره وري 
پنهان از حاشـيه سـود قابل دسترسـي شـرکت 
می کاهـد. در نتيجـه، از يـک نقطـه زمانـي به 
بعـد ادامـه توليـد محصـول يـا ارائـه خدمت با 
تکيـه بـر همـان فرآيندهـاي کاري کهنـه، يـا 
بـه شـدت غيراقتصادي می شـود يـا نارضايتي 
مشـتريان و ذي نفعـان را در پـي دارد. طبيعـي 
اسـت کـه در چنيـن شـرايطي، تيـم مديريتـي 
شـرکت ها بـراي زنـده نـگاه داشـتن شـرکت، 
تمـام  و  می شـوند  فـراوان  مشـکالت  درگيـر 
و  ريـز  مشـکالت  هميـن  آنهـا صـرف  وقـت 

ندارنـد. تمامـي  درشـت می شـود کـه 
يـک  به کارگيـري  بـا  شـرکت ها  گاهـي 

مـدل کسـب وکار جديـد و نوآورانـه، مزيتـي 
می کننـد  پـا  و  دسـت  خـود  بـراي  چشـمگير 
و سـهم بازارشـان را بـه صـورت تدريجـي يـا 
ناگهانـي افزايـش می دهنـد. امـا گيرافتادگـي 
در يـک مـدل کسـب وکار سـنتي و قديمي در 
بـه  اسـت.  رايـج  بسـيار  ايرانـي  شـرکت هاي 
شـرکت هايي  کـه  بگويـم  می توانـم  تجربـه 
بازبينـي  مـورد  را  کسب وکارشـان  مـدل  کـه 
ايـران  در  می دهنـد،  قـرار  بازطراحـي  و 
باعـث  تنهـا  نـه  امـر  هميـن  نادرنـد.  بسـيار 
رشـد  فرصت هـاي  شـرکت ها  کـه  می شـود 
و سـودآوري را از دسـت بدهنـد، بلکـه آنهـا 
مدل هـاي  بـا  شـرکت هايي  برابـر  در  را 
آسـيب پذير  بسـيار  نوآورانـه  وکار  کسـب 
بـه  مـوارد  بسـياري  در  امـر  ايـن  می کنـد. 
شـرکت هاي  ناگهانـي  يـا  تدريجـي  حـذف 
سـنتي از بـازار می انجامـد. آشـکار اسـت کـه 
ايـن گونـه شـرکت ها کـه همچنـان بـر يـک 
مـدل کسـب وکار کهنـه تکيه کـرده و نوآوري 
نمي کننـد در تنگنـا قـرار می گيرنـد و مديريت 
آنها بسـيار سـخت و حتي غيرممکن می شـود.
شـرکتي کـه بـه صـورت پيوسـته و نظام مند 
مـدل  و  فرآيندهـا  خدمـات،  محصـوالت،  در 
تدريـج  بـه  نکنـد،  نـوآوري  کسـب وکارش 
از  درشـت  و  ريـز  مشـکالت  انـواع  گرفتـار 
و  بهـره وري  عـدم  تقاضـا،  کاهـش  جملـه 
هزينـه زيـاد و غيررقابتـي می شـود. بي شـک 
زخم هـا  ايـن  روزمـره  و  موضعـي  پانسـمان 
زمـان زيـادي از تمـام مديران شـرکت خواهد 
اقسـام  و  انـواع  در  کـه  مديرانـي  گرفـت؛ 
بازگردانـدن  بـراي  درشـت،  و  ريـز  جلسـات 
امـا  می کننـد.  تقـال  شـرکت  پيشـين  شـرايط 
ايـن زخم هـا بـدون درمـان ريشـه اي و تنها با 
پانسـمان موضعـي، نـه تنهـا درمان نمي شـوند 
بلکـه روزبـه روز عميق تـر شـده و رسـيدگي به 
زمانـي کـه عفونـت  آنهـا دشـوارتر می شـود. 
و عـوارض آشـکار آن در بـدن بيمـار آشـکار 
می شـود و هيـچ نقطه اميـدي باقـي نمي ماند، 
مديـران خسـته چـاره اي جز رضايـت دادن به 
مـرگ شـرکت و اعـالم ورشکسـتگي بـا تمام 

ندارنـد. آن  تلخي هـاي 
بـراي  تجويـزي  نسـخه  همـان  نـوآوري 
پيشـگيري از بـروز زخـم در پيکـر شـرکت ها 
زودهنـگام  درمـان  و  مناسـب  رسـيدگي  يـا 
راز  اسـت.  شـکل گيري  حـال  در  زخم هـاي 
را  خـود  انـرژي  کـه  شـرکت هايي  تفـاوت 
صـرف عبـور از گردنه هـاي پيشـرفت و تعالي 
می کننـد بـا شـرکت هايي کـه بـراي برگشـتن 
بـه روزهـاي خـوب گذشـته دسـت وپا می زنند 
در نـوآوري اسـت. نـوآوري، راه جـوان نـگاه 
بـروز  از  پيشـگيري  و  شـرکت ها  داشـتن 
نـوآوري  اسـت.  مزمـن  زخم هـاي  و  دردهـا 
يـک سـرگرمي لوکس بـراي دوران خوشـي و 
دل سـيري نيسـت. اگـر شـرکتي گرفتـار انواع 
پرداختـن جـدي  و  اسـت  روزمـره  مشـکالت 
بـه نـوآوري را بـه داليـل مختلـف بـه تعويق 
برداشـتي  فـراوان  احتمـال  بـه  می انـدازد، 

دارد. نـوآوري  از  اشـتباه  کامـال 

نيست پيچيده  نوآوری، 
وقتـی سـخن از نـوآوری بـه ميـان می آيـد، 
خيلـی از مديـران ايرانی به ياد انواع حسـگرهای 
پيچيـده، روبات های پيشـرفته، هـوش مصنوعی 
اخبـار  و  تصاويـر  می افتنـد.  نانوفنـاوری  و 
يـا  گـوگل  خـودران  خـودروی  آزمايش هـای 
در  زيسـت فناوری  و  ژن درمانـی  دسـتاوردهای 
علـم پزشـکی را بـه يـاد می آورند. البتـه اين امر 
تـا حـدودی طبيعـی اسـت. هـر روز در البه الی 
علمـی،  و  تجـاری  انـواع مسـتندهای  و  اخبـار 
کلمـه نوآوری بـا تصاويـر آخرين دسـتاوردهای 
و  پيشـرفته گـره می خـورد  در صنايـع  بشـری 
هميـن تصاويـر در ناخـودآگاه ذهـن مخاطـب 
آغـاز  جايـی  از  مشـکل  امـا  می بنـدد.  نقـش 
می شـود کـه برخی مديـران، اين تصويـر ذهنی 
از نـوآوری را بـا فرآيندهـای کاری و توليـدی 
معمولـی خودشـان مقايسـه می کنند. سـپس به 
فرآيندهـای کاری نـه چندان دانشـِی خـط توليد 
و مشـکالت عديـده آنهـا فکر می کننـد و نتيجه 

می گيرنـد کـه »مـا کجـا و نـوآوری کجـا؟!«
حقيقـت اين اسـت کـه اختراعـات مربوط به 
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پيشـرفته،  روبات هـای  پيچيـده،  حسـگرهای 
می تواننـد  نانوفنـاوری  و  مصنوعـی  هـوش 
تنهـا  نـوآوری  امـا  باشـند  نـوآوری  مصـداق 
محـدود  نمی شـود.  محـدود  مـوارد  ايـن  بـه 
اختراعـات  گونـه  ايـن  بـه  نـوآوری  کـردن 
مفهومـی  بـه  نـوآوری  کـه  می شـود  باعـث 
در دوردسـت ها تبديـل شـود و دسـت نيافتنی 
شـد  دسـت نيافتنی  هدفـی  وقتـی  بنمايـد. 
مديـران  کاری  برنامـه  از  طبيعـی  به طـور 
عمل گـرا کنـار گذاشـته می شـود. بـه هميـن 
گزينه هـای  فهرسـت  از  نـوآوری  سـادگی، 
ايرانـی خـط  از مديـران  بسـياری  اولويـت دار 

. د ر می خـو
امـا نـوآوری در سـطح يـک شـرکت يعنـی 
اعمـال تغييراتـی که بـرای شـرکت ارزش افزا 
باشـند. ايـن ارزش افزايی برای مثـال می تواند 
بـه شـکل رشـد درآمـد يـا افزايـش کارآيـی 
بـه  هـم  مـورد  دو  هـر  کـه  باشـد  عملياتـی 
رشـد و مانـدگاری کسـب وکارها می انجامنـد. 
صنعتـی  هيـچ  بـه  محـدود  ارزش افـزا  تغييـر 
را  آن  نـوآوری،  از  برداشـتی صحيـح  نيسـت. 
از دوردسـت ها بـه هميـن نزديکـی مـی آورد. 
چنيـن برداشـتی، نـوآوری را از امـری اسـتثنا 
و نامحتمـل بـه پديـده ای بـا فراوانـی بـاال و 
در دسـترس تبديـل می کنـد. چنين برداشـتی، 
نـوآوری را از انحصـار صنايـع و فناوری هـای 
پيشـرفته خـارج کـرده و آن را بـرای عمـوم 
می دانـد. شـدنی  همـه صنايـع  در  شـرکت ها 

اگر بناسـت هر تغيير ارزش افزايی در شرکت  را 
نـوآوری بدانيـم، پس همـه شـرکت ها می توانند 
نـوآوری کنند. اگر چنين اسـت، شـرکت ها نبايد 
حتمـا گـوگل يا جنـرال الکتريـک باشـند که به 
قديمی تريـن  حتـی  و  برونـد  نـوآوری  دنبـال 
صنايـع همچون صنايع دسـتی و کشـاورزی هم 
می تواننـد مجال مسـاعدی برای نوآوری باشـند 
و نـوآوری حتمـا نبايـد بـا دره سـيليکون آمريکا 
مرتبـط باشـد. بـرای مثـال، احيای بافت سـنتی 
شـهر تاريخـی يـزد هـم می توانـد محـل ظهور 
کارگاه هـای  باشـد.  ارزش افـزا  نوآوری هـای 
سـفالگری اللجيـن، مـزارع کشـت زعفـران و... 

همگـی می تواننـد خاسـتگاه نوآوری هـای ريز و 
درشـت و ارزش آفرين باشـند.

تغييـرات  اعمـال  نـوآوری،  از  مـراد  اگـر 
ارزش افزاسـت، شـرکت ها نـه تنهـا می تواننـد 
از  شـرکتی  اگـر  باشـند.  نـوآور  بايـد  بلکـه 
راه نـوآوری بـه دنبـال بـاال بـردن درآمـد يـا 
افزايـش کارآيـی عملياتـی خود نباشـد، الجرم 
در جـا می زنـد. در شـرايطی کـه بـازار و نيـاز 
شـرکتی  اسـت،  متغيـر  روزبـه روز  مشـتريان 
زمـان  از  نقطـه  يـک  در  نکنـد  نـوآوری  کـه 
را  خـودش  نابـودی  بـذر  و  می شـود  متوقـف 
مـی کارد. ايـن امر در صنايع سـنتی بـه همان 
انـدازه اهميـت دارد کـه در صنايـع پيشـرفته. 
از قضـا بـه هميـن دليـل بسـياری از صنايـع 
سـنتی کشـور يـا بـه کلـی از بيـن رفته انـد يا 
رد  اکنـون  هسـتند.  کامـل  حـذف  شـرف  در 
و  موزه هـا  در  فقـط  را  ايـن صنايـع  کمرنـگ 
اماکـن تاريخـی می تـوان يافـت. ايـن صنايـع 
روزگاری نيـاز مردمـان و بـازار ايـن سـرزمين 
و  گذشـته  روزگار  آن  می کردنـد.  بـرآورده  را 
مردمـان و رفتـار و نياز هـای آنهـا تغيير کرده، 
امـا آن صنايـع همچنـان بر همان شـيوه کار و 
همـان محصـوالت، بـدون هيچ گونـه نوآوری 
پافشـاری کرده انـد. حـذف و نابـودی، پاسـخ 
و  زدن  درجـا  بـه  روزگار  و  بـازار  بی رحمانـه 

نـوآوری نکـردن اسـت.  
بـرای مثـال بـه صنعـت شيشـه گری ايـران 
بنگريـد. پيشـينه اين صنعـت در ايران طوالنی 
از  پيـش  سـال  هـزار  دو  حـدود  بـه  و  اسـت 
ميـالد مسـيح می رسـد. بطری های شيشـه ای 
يافت شـده در حفاری هـای چغازنبيـل نشـان از 
تاريـخ چندهـزار سـاله شيشـه گری در ايـران 
دارد. امـا ايـن صنعـت پـس از فـروغ ويژه در 

می شـود. به تدريـج ضعيـف  سـلجوقی  دوره 
ايـن  احيـای  بـرای  صفـوی  شـاه عباس 
ايـران  بـه  را  ونيـزی  شيشـه گران  صنعـت، 
در  را  شيشه سـازی  کارگاه هـای  و  آورده 
شـهرهای مختلـف ايـران از جملـه اصفهـان، 
شـيراز و کاشـان دايـر می کند. اما ايـن تقويت 
مقطعـی بـا نوآوری همراه نشـد و شيشـه گری 

دوبـاره در سراشـيبی سـقوط قـرار گرفـت. بـا 
و  ارزان تـر  قيمـت  بـا  صنعتـی  شيشـه  ورود 
ايـن  ايـران، سـقوط  بـازار  بـه  بهتـر  کيفيـت 
در  امـروزه جـز  تشـديد شـد.  صنعـت سـنتی 
چنـد کارگاه انگشت شـمار کـه درآمـد چندانـی 
ايـن صنعـت  از  اثـری  ندارنـد و چنـد مـوزه، 

اسـت. نمانـده  باقـی  ايران زميـن  ديرينـه 
کوتـاه  نگاهـی  می تـوان  مقايسـه  جهـت  از 
بسـيار  جزيـره  در  شيشـه گری  صنعـت  بـه 
کوچـک مورانـو در کنـار شـهر ونيـز انداخـت. 
صنعـت شيشـه گری ايـن جزيـره خيلـی ديرتر 
ميـالدی  قـرن هشـتم  در حـدود  و  ايـران  از 
در  تاريـخ شيشـه گری  امـا  اسـت.  گرفتـه  پـا 
مورانـو از همـان ابتـدا تا بـه امروز بـا نوآوری 
قرين شـده اسـت. امـروزه صنعت شيشـه گری 
پايه هـای  از  يکـی  و  جهانـی  شـهره  مورانـو 
اقتصـادی ونيـز بـه شـمار مـی رود و بيـش از 
۱۵۰ شـرکت بـا فروش سـاالنه بيـش از ۱۱۶ 
ميليـون يـورو در ايـن جزيـره فعالنـد که بيش 
از ۶۰ ميليـون يـورو آن درآمد صادراتی اسـت. 
اکنـون شيشـه گری در جزيـره مورانـو يکی از 
جاذبه هـای ونيـز اسـت کـه سـاالنه هـزاران 
هـزار گردشـگر را بـه سـوی خـود می کشـاند. 
بسـيار  مورانـو  امـروز  شيشـه ای  محصـوالت 
نوآورانه انـد و بـا محصـوالت ايـن صنعـت در 
سـده هشـتم ميالدی بسـيار متفاوتند. نوآوری 
مـداوم سـبب شـده کـه محصـوالت مورانو با 
واقعيت هـای جهـان امـروز و الگوهـای جديـد 
خريـد محصـوالت شيشـه ای سـازگار شـوند. 
اگـر ايـن نوآوری هـا نبـود، اکنون شيشـه گری 
در مورانـو نـه تنهـا رونـق نداشـت، بلکـه بـه 
احتمـال فـراوان همچـون شيشـه گری ايـران 

راهـی موزه هـا شـده بـود.
مثـال بـاال بـه روشـنی نشـان می دهـد کـه 
انقالبـی در  نـوآوری می توانـد بـه اختراعـات 
صنايـع پيشـرفته محـدود نباشـد. بـه عبارتی، 
تـا  گرفتـه  سـنتی ترين  از  صنايـع  همـه 
پيشـرفته ترين آنهـا می تواننـد و بايـد نـوآوری 
پيشـه کننـد و اگـر نکننـد، از بازار حذف شـده 

می شـوند. موزه هـا  راهـی  و 
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در  ســؤاالت  مهم تريــن  از  يکــی  شــايد 
دنيــای کســب و کار ايــن باشــد کــه آيــا 
بهتــر اســت ريســک های بــزرگ کــرد و 
شکســت خــورد يــا اينکــه آرام حرکــت کــرد 
و پيروزی هــای کوچــک بــه دســت آورد. 
ــدازی يــک کســب وکار  ــی در حــال راه ان وقت
از  زيــادی  توصيه هــای  هســتيد،  جديــد 
توصيه هايــی  می شــنويد؛  خــود  اطرافيــان 
»ريســک پذير  بــاش«،  »قــوی  ماننــد 
بــاش«، »عقب نشــينی نکــن« و مــواردی 
ــه  ــی ب ــت کس ــد اس ــا بعي ــت. ام ــن دس از اي
شــما بگويــد اشــتباهات زيــادی مرتکــب 

ــو! ش
ــيار  ــگاه اول بس ــه در ن ــن توصي ــايد اي ش
ــدون  ــی ب ــا حت ــد ام ــر برس ــه نظ ــب ب عجي
در  چــه  شــما  نيــز  آن  بــه  دادن  گــوش 
جنبه هــای  ســاير  در  چــه  و  کســب وکار 
ــادی  ــتباهات زي ــاال اش ــود احتم ــی خ زندگ
ديگــر  عبــارت  بــه  می شــويد.  مرتکــب 
کــه  نيســت  چيــزی  شکســت  و  اشــتباه 
ــس  ــرد؛ پ ــاب ک ــه از آن اجتن ــوان هميش بت
ــد  ــر دهي ــود را تغيي ــت خ ــت ذهني ــر اس بهت
و شکســت های خــود را بــا آغــوش بــاز 

بپذيريــد.
حتمــا شــما نيــز ايــن جملــه معــروف نيچــه 
نکشــد،  مــرا  »آنچــه  کــه  شــنيده ايد  را 
ــب وکار  ــای کس ــد«. در دني ــرم می کن قوی ت
ــی  ــت يعن ــرار اس ــت برق ــن واقعي ــز همي ني
داشــته  اعتمادبه نفــس  آنقــدر  شــما  اگــر 

ــت ها  ــتباهات و شکس ــر اش ــه براث ــيد ک باش
نکنيــد،  رهــا  به راحتــی  را  خــود  اهــداف 
بــر تجربياتــی کــه  بــا تکيــه  می توانيــد 
بــه  شکســت ها  و  اشــتباهات  ايــن  از 
دســت آورده ايــد، مديــر قوی تــری بــرای 
ــان  ــم همراهت ــيد و تي ــود باش ــب وکار خ کس

کنيــد. موفقيــت هدايــت  به ســوی  را 

اگــر هرگــز شکســت نخوريــد، احتمــاال 
ــد ــد ش ــده نخواهي ــز برن ــچ گاه ني هي

فــرض کنيــد شــما در هــر کاری کــه انجــام 
ــز شکســت  ــق هســتيد و هرگ ــد، موف می دهي
ايــن  در  بيشــتر  کمــی  اگــر  نمی خوريــد. 
ــد  ــه خواهي ــاال متوج ــيد احتم ــورد بيانديش م
ــما  ــرر ش ــای مک ــل پيروزی ه ــه دلي ــد ک ش
ــی  ــدازه کاف ــه ان ــز ب ــه هرگ ــت ک ــن اس اي
ــا چالش هــای  ريســک نکرده ايــد و خــود را ب
جدی تــر درگيــر نســاخته ايد. بــه عبارتــی 
ــره  ــور روزم ــب در ام ــما اغل ــای ش موفقيت ه
ــت و  ــورده اس ــم خ ــت رق ــبتا کم اهمي و نس
ــد  ــه بتوان ــی ک ــت بزرگ ــوز موفقي ــما هن ش
ــدازد، کســب  ــش بيان ــان پي ــما را از رقبايت ش

نکرده ايــد.
را  خــوردن  شکســت  ريســک  وقتــی 
می پذيريــد و بــه خــود فرصــت اشــتباه کــردن 
ــروزی  ــک پي ــانس ي ــع ش ــد، در واق می دهي
بزرگتــر را بــرای خــود فراهــم می کنيــد. 
موفقيت هــای  کــه  نکنيــد  فرامــوش 
حائــز  کوتاه مــدت  در  اگرچــه  کوچــک 

اهميــت هســتند، امــا شــما در بلندمــدت 
بــرای بقــا در ميــدان رقابــت نيــاز بــه کســب 
موفقيت هــای بزرگتــری داريــد و به ناچــار 
بپذيريــد؛  را  بزرگتــری  ريســک های  بايــد 
شکســت  بــه  بعضــا  کــه  ريســک هايی 

می شــوند. منجــر 

ــه از  ــی ک ــت و فرصت هاي ــرس از شکس ت
ــد ــت می رون دس

همــه مــا ايــن واقعيــت را پذيرفته ايــم کــه 
همــه چيــز را نمی دانيــم و اساســا بــه هميــن 
دليــل اســت کــه همــواره بــه دنبــال کســب 
اطالعــات جديــد و بــه چالــش کشــيدن 
ــی  ــتيم. از طرف ــود هس ــی خ ــات قبل مفروض
تصميم گيــری  کــه  می دانيــم  همــه  مــا 
ــی  ــب وکار وقت ــائل کس ــورد مس ــر در م بهت
ميســر می شــود کــه تــک تــک اعضــای 
را  ايده هايشــان  بتواننــد  کاری  تيــم  يــک 
ــی  ــوص اعضاي ــد و به خص ــان کنن ــه بي آزادان
ــد، از  ــت دارن ــا اکثري ــف ب ــده ای مخال ــه اي ک

ــند. ــته باش ــی نداش ــان آن ترس بي
در صورتــی کــه شــما به عنــوان رهبــر 
يــک کســب وکار هرگــز تحمــل شکســت 
را نداشــته باشــيد، افــراد زيردســت شــما 
ــد  ــرأت نخواهن ــود ج ــه خ ــچ گاه ب ــز هي ني
ــرا  ــازه ای را مطــرح کننــد زي ــده ت داد کــه اي
ــر  ــان منج ــادا ايده هايش ــه مب ــند ک می ترس
بــه شکســت شــود و مــورد خشــم شــما قــرار 
ــان  ــد را امتح ــای جدي ــر ايده ه ــد. اگ بگيرن

شکست بزرگ يا پیروزی كوچک؛ 
كارآفرينان كدام را انتخاب می كنند؟
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ــا را در  ــف آنه ــوت و ضع ــاط ق ــد و نق نکني
ــد،  ــرار ندهي ــی ق ــورد بررس ــل م ــدان عم مي
ــما  ــی ش ــای قبل ــر آموخته ه ــزی ب ــگاه چي آن
ــادی  ــه نخواهــد شــد و فرصت هــای زي اضاف
ــرای شــما از دســت  در عرصــه کســب وکار ب

ــت. ــد رف خواه

در مورد شکست بيشــتر صحبت کنيد
ــا  ــورد شکســت مطمئن ــردن در م ــت ک صحب
ــت،  ــردن آن اس ــه ک ــان تر از تجرب ــيار آس بس
می کنــد  کمــک  شــما  بــه  کار  ايــن  امــا 
تــا فرهنــگ پذيــرش شکســت را در بيــن 
ــما  ــی ش ــازيد. وقت ــه س ــود نهادين ــان خ کارکن
بعــد از يــک تجربــه ناموفــق به راحتــی در 

ــت  ــود صحب ــم خ ــای تي ــورد آن بــا اعض م
ــراغ ســبز  ــز چ ــا ني ــه آنه ــع ب ــد، در واق می کني
ــورد  ــان را در م ــه نظراتش ــد ک ــان می دهي نش
ــن باعــث  ــد. اي ــان کنن ــل آن شکســت بي دالي
می شــود کــه همــه شــما درس هــای بيشــتری 
از شکســت های اخيــر بگيريــد و تمهيــدات 
شکســت های  از  جلوگيــری  بــرای  را  الزم 

ــد. ــاذ نمايي ــده اتخ ــابه در آين مش
ــگ  ــديد، فرهن ــه ش ــه متوج ــور ک همان ط
ــد از  ــت باي ــورد شکس ــردن در م ــت ک صحب
ــر بارهــا و بارهــا  ــاال آغــاز شــود. اگــر مدي ب
ــط  ــه فق ــد )ن ــت کن ــورد شکســت صحب در م
ــه  ــر اعضــای بلندپاي ــع خــاص(، ديگ در مواق
ــردن در  ــت ک ــرأت صحب ــج ج ــز به تدري ني

در  و  می کننــد  پيــدا  را  شکســت  مــورد 
ادامــه ســاير کارکنــان نيــز خــود را قــادر بــه 
ــر  ــن تفک ــد اي ــد. باي ــن کار می بينن ــام اي انج
شــود  ايجــاد  ســازمان  اعضــای  بيــن  در 
فرصت هــای  می تواننــد  شکســت ها  کــه 

ــد. ــرار دهن ــا ق ــش روی آنه ــازه ای را پي ت
شــما در زندگــی کاری و شــخصی خــود 
ــادی  ــزرگ بســيار زي تصميمــات کوچــک و ب
گاه  و  موفقيــت  بــه  گاه  کــه  می گيريــد 
بــه شکســت منجــر می شــوند. فرامــوش 
نکنيــد کــه شکســت لزومــا بــه معنــای يــک 
نيســت؛ شکســت  بــه عقــب  بــزرگ  گام 
ــت  ــک موفقي ــازل ي ــه ای از پ ــد قطع می توان

ــد. ــزرگ باش ب

رهبـران موفـق و باهـوش نـگاه از بـاال بـه پاييـن و ذهنيـت مريـد و 
مـرادی را از خـود دور می کننـد و فرهنگـی مبتنـی بـر ايده هـای نـو و 
خالقانـه را در محيـط کار ايجـاد می کننـد کـه در آن تاثيرگـذاری ايـده 

مهـم اسـت، نه پسـت و مرتبـه فـرد پيشـنهاددهنده آن.
بسـياری معتقدنـد کـه تکنولوژی هـای ديجيتـال دليل اصلی شکسـت 
حـال  اسـت.  عکاسـی  شـرکت  نمادين تريـن  و  معروف تريـن  کـداک، 
آنکـه سـقوط کـداک هيـچ ارتباطـی بـا پيشـرفت های فنی نداشـت. در 
واقـع ايـن اسـتيو ساسـون از کداک بـود که نخسـتين دوربيـن ديجيتال 
را در سـال ۱97۵ اختـراع کـرد. در آن زمـان ساسـون مهنـدس جوانـی 
مغـرور شـدن  متاسـفانه  بـود.  سـازمانی  چـارت  مرتبـه  پايين تريـن  در 
بـه موفقيـت بی نظيـر شـرکت باعـث شـده بـود کـه مديـران کـداک 
چشم شـان را بـر روی فرصت هـای طاليـی ببندنـد و تحـت تاثيـر ايـن 
نتوانسـتند  کوته بيـن  مديـران  ايـن  نگيرنـد.  قـرار  فوق العـاده  اختـراع 
عکاسـی  دسـتگاه های  در  تبـادل عکس هـا  و  ديـدن  کـه  کننـد  درک 
ديجيتـال، آينـده ايـن صنعـت را رقـم می زنـد و در برابـر ايـن تحـول 

مقاومـت کردنـد.

از تکنولـوژی پيشـرفته و مـدل کسـب و کار جديـد  اسـتقبال نکـردن 
زمينـه را بـرای عملکـرد ضعيـف کـداک در دهه هـای پيـش رو فراهـم 
سـاخت و در نهايـت بـه ورشکسـتگی آن در سـال 2۰۱2 منجـر شـد. 
شـايد بـا خودتـان فکـر کنيـد کـه اگـر ساسـون بـه جـای مهندسـی 
گمنـام و دون رتبـه، سرپرسـت يکـی از بخش هـا يـا يکـی از مديـران 
کـداک بـود، چـه اتفاقـی می افتـاد؟ آيـا رهبـران کـداک بيشـتر از طرح 
او اسـتقبال می کردنـد و آينـده شـرکت را نجـات می دادنـد؟ اين اشـتباه 
معـروف کـداک درس عبـرت بسـيار آموزنـده ای اسـت کـه مهم تريـن 
نکتـه آن ايـن اسـت کـه هـر فـردی در يـک سـازمان، حتـی در قعـر 
چـارت سـازمانی می توانـد منشـأ ابداعـات و ايده هـای فوق العاده باشـد.
اعضــای  تمــام  متوجــه شــوند کــه  بايــد  مديــران شــرکت ها 
ــه  ــن مقال ــد. در اي ــه آنهــا دارن ــاد دادن ب ــرای ي ــزی ب گروه شــان چي
ــد از  ــره می توانن ــت مدي ــای هيئ ــه اعض ــم ک ــی می پردازي ــه مطالب ب
کليــه کارکنــان در تمــام ســطوح يــاد بگيرنــد. ايــن مقالــه راهنمــای 
مختصــری بــرای چگونگــی تبــادل آزادانــه و کارآمــد دانــش و 

مهارت هــا در کل ســازمان اســت.

رهبران موفق چطور از ديگران می آموزند
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ارزش تغيير و ایده های جدید
انـدی گـرو، مديرعامـل سـابق اينتـل که چگونگـی کسـب و کار را به 
سـيليکون ولـی يـاد داد، در کتـاب معروفـش بـه نـام »فقـط بدگمان ها 
زنـده می ماننـد« نوشـت کـه »موفقيـت بـذر نابـودی را در خـود دارد. 
چـرا کـه همـواره افـرادی منتظرنـد تـا تکـه ای از ايـن موفقيـت را بـه 
بـار  بـه  را  از خـود  ببرنـد. موفقيـت آسـودگی خاطـر و رضايـت  يغمـا 
مـی آورد کـه در نهايـت بـه شکسـت دامـن می زنـد. تنهـا افـراد بدبيـن 

هسـتند کـه از ايـن مهلکـه جـان سـالم بـه در می برنـد.«
جـان کالم گـرو آن اسـت کـه نبايد بـه موفقيت هـای قبلی خـود غره 
شـويد و اجـازه دهيـد کـه سرنوشـت کـداک برای تـان تکـرار شـود. به 
هميـن دليـل اسـت کـه مديـران شـرکت ها بايـد گـوش شـنوايی برای 
تغييراتـی کـه  از  باشـند و همـواره  ايده هـای مختلـف داشـته  شـنيدن 
نتيجـه اجتناب ناپذيـر گـذر زمـان اسـت بـا آغـوش بـاز اسـتقبال کننـد.

نکتـه مهـم بـرای تشـخيص دادن تغييـر و ايده هـای جديد اين اسـت 
کـه بايـد بـرای يادگيـری از کارکنـان در تمـام سـطوح سـازمان وقـت 
گذاشـت؛ چـون آنهـا بهتريـن راه حل هـا را بـرای پشـت سـر گذاشـتن 
دارنـد  شـرکت  نيازهـای  دربـاره  را  نظرهـا  بی نظيرتريـن  و  مشـکالت 
مـارک  مثـال  بـرای  می کنـد.  تضميـن  آينـده  در  را  آن  موفقيـت  کـه 
جلسـات  توليـدی  و  مهندسـی  شـرکت  يـک  مديرعامـل  دوهنالـک، 
منظمـی را بـا کارکنـان خـط مقـدم خـود برگزار می کنـد و معتقد اسـت 
کـه کارکنـان خـط مقـدم همـواره علـت آهسـته شـدن توليـد يـا ايجاد 
شـکاف در کنتـرل کيفيـت را می داننـد و می تواننـد توصيه هـای مفيدی 
بـرای بهبـود عملکـرد شـرکت در زمينه هـای مختلـف زمان بنـدی،  را 
تحويـل کاالهـا و تغييـرات و اصالحات در بخـش مونتاژ، انبـار، حمل و 
نقـل و ديگـر اقدامـات مربـوط به لجسـتيک زنجيـره تامين ارائـه دهند.

ارتباط اهميت 
رهبـران کسـب و کار بـر اهميـت ارتباط موثـر برای فرهنگ سـازمانی 
تاکيـد دارنـد. اعتمـاد، انگيـزه و کار گروهـی بـدون ارتبـاط موثـر بـه 
خطـر ميفتـد و در نهايـت شـرکت از هـم فـرو می پاشـد. تعامـل پايـدار 
بـا اعضـای گـروه، حتـی درخصـوص مسـائل غيـرکاری، اهميـت ايجاد 
حـس همبسـتگی را بـه شـما اثبـات خواهد کـرد. چنانچه اعضـای گروه 
بـا هـم متحـد باشـند، می توانند بـه دسـتاوردهای بزرگتری نائل شـوند. 
مديـران بـا تکيـه بـر ارتبـاط موثـر متوجـه می شـوند کـه دادن اختيـار 
نسـبی بـه کارکنـان رويکـرد بهتـری از زيـر ذره بيـن گرفتـن تک تـک 
حـرکات آنهـا و مديريـت خرد اسـت. به عـالوه ارزش قائل شـدن برای 
ارتبـاط بـا تمـام کارکنـان ضـرورت درک نيازهـای آنـان را بـه مديران 
نشـان خواهـد داد. چنانچـه مديـران نيازهـا و خواسـته های کارکنـان را 

بـرآورده کننـد، بهـره وری آنـان را افزايـش خواهند داد.
مـورد  کارکنـان  توسـط  ارتبـاط  ارزش  اثبـات  از  عالـی  نمونـه  يـک 

آگوسـتين، مديـر يـک شـرکت فنی اسـت کـه خبرنامه داخلی شـرکتش 
را اصـالح کـرد. آگوسـتين احسـاس کـرد کـه خبرنامـه هيجـان الزم 
را  جديـدی  فـرد  دليـل  هميـن  بـه  نمی کنـد،  تزريـق  کارکنـان  در  را 
بـرای نـگارش و تدويـن خبرنامـه اسـتخدام کـرد. ايـن فـرد جديـد از 
بخش هـای مختلـف سـوال کـرد کـه دوسـت دارنـد چـه مطالبـی را در 
خبرنامـه مطالعـه کننـد و بـه نظرشـان خبرنامـه به چـه اصالحاتـی نياز 
دارد. بازخـورد کارکنـان بـه آگوسـتين نشـان داد کـه خبرنامـه چطـور 
می توانـد مشـارکت کارکنـان را در تمـام سـازمان افزايش دهـد. آخرين 
اخبـار و گزارش هايـی کـه در حـال حاضـر در خبرنامه منتشـر می شـود، 
يـک نيـروی محـرک فـوق العـاده و کمـک بزرگـی به شـرکت اسـت.

بهره گيـری از كمک گروه برای جذب و 
العاده حفظ استعدادهای فوق 

بـرای موفقيـت هـر شـرکتی  بااسـتعداد  اسـتخدام و حفـظ کارکنـان 
حياتـی اسـت. بـرای جـذب بهتريـن متقاضيـان کار، عـالوه بـر ارزش 
پيشـنهادی بـاال بايـد فرآينـد مصاحبـه بـه يادماندنـی و خوشـايند نيـز 
بـرای بهبـود فرآينـد اسـتخدام هيـچ منبـع و  باشـيد. احتمـاال  داشـته 
از  دائمـی  نظرسـنجی  بـا  نيسـت.  فعلی تـان  کارکنـان  از  بهتـر  عاملـی 
کارکنـان می توانيـد منابـع انسـانی را در فرآينـد اسـتخدام شـرکت دهيد 
و بـه ايـن ترتيـب موفقيت هـای مربوط بـه اسـتخدام های مختلـف را با 
هـم مقايسـه کنيـد، ايرادهـا و اشـکال های فرآينـد اسـتخدامی را بيابيد 
و مراحـل تکامـل آن را بررسـی کنيـد تـا در آينـده بتوانيد اسـتعدادهای 

برتـر را جـذب کنيد.
نتايـج  اسـت.  حياتـی  کسـب وکاری  هـر  بـرای  کار  ايـن  انجـام 
نظرسـنجی لينکديـن نشـان داد کـه ۵۰درصـد متخصصين بـرای يافتن 
فرصت هـای جديـد بـه نظـرات شـفاهی توجـه می کننـد. اگـر بتوانيـد 
بـه  جديـد  نيـروی  جـذب  و  اسـتخدام  هنـگام  را  فعلی تـان  کارکنـان 
تحسـين واداريـد، احتمـال ايـن کـه اخبـار مربـوط بـه شـرکت تان در 
فضـای مجـازی و شـبکه های شـخصی بازتـاب پيـدا کنـد، بـاال خواهد 
بـود. البتـه بـرای برخـورداری از چنيـن بازتـاب گسـترده ای الزم اسـت 
کـه ابتـدا ضروريـات و نيازهـای تکميل و اصـالح فرآيند اسـتخدام را از 

کارکنـان فعلـی خـود يـاد بگيريـد.

باشيد بهتری  رهبر  چگونه 
بـدون دليـل نيسـت که مديـران نقدهـای ناشـناس را دربـاره عملکرد 
دليـل  می کننـد.  مطالعـه   Glassdoor ماننـد  سـايت هايی  در  خـود 
توجـه بـه نقدهـای اينترنتـی فراتـر از اطـالع از نظـر ديگـران دربـاره 
خـود اسـت و در واقـع از نيـاز بـه ارزيابـی خـط مشـی ها، فرآيندهـا و 
از راهکارهـای تبديـل شـدن بـه  راهبردهـای کسـب و کار و آگاهـی 
بهتريـن مديـر سرچشـمه می گيـرد. اطـالع از مـوارد رضايـت يـا عـدم 
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رضايـت کارکنـان ايـن فرصـت را در اختيـار مديـران قـرار می دهـد که 
بتواننـد روش هـای رهبـری خـود را بهبود بخشـند. خـوش برخورد و در 
دسـترس بـودن مديـران الزمـه دريافـت بازخوردهـا و نظـرات صادقانه 

. ست ا
محبـوب تريـن و موفـق تريـن مديـران در سراسـر جهـان افـرادی 
و کار  اداره کسـب  بـه  مربـوط  امـور  در  را  هسـتند کـه کارکنان شـان 
مشـارکت می دهنـد و نظـر و توصيـه آنـان را بـرای بهبـود امـور جويـا 
می شـوند. ايـن مديـران موفق بـا کارکنان شـرکت مانند همـکاران خود 
رفتـار می کننـد و آنـان را زيردسـتانی نمی داننـد کـه بدون چـون و چرا 
بايـد بـه دستورات شـان عمـل کننـد. ارتبـاط موثـر بـا کارکنان شـرکت 
دربـاره چشـم انداز و راهبـرد شـرکت، مسـير موفقيـت را همـوار می کند. 
چنانچـه مديـر شـرکت از طريـق برگـزاری ميزگـرد و رخدادهـای ديگر 
در  کـه  می کننـد  کارکنـان حـس  تمـام  باشـد،  کارکنـان  دسـترس  در 

فرآينـد تصميم گيـری شـرکت دارنـد.

آموختن درس های مفيد از كاركنان 
برای تبدیل شـدن به بهترین مدیرعامل

بـا  کار  و  کسـب  يـک  مديريـت  و  رهبـری  گرفتـن  عهـده  بـه 

مسـئوليت های مختلفـی همـراه اسـت؛ در نهايـت ايـن مديـر شـرکت 
اسـت کـه بـرای آينـده شـرکت تصميـم می گيـرد، بـه فعاليت هـا جهت 
می دهـد و همـه را بـرای رسـيدن بـه يـک هـدف مشـترک ترغيـب 
و  وظايـف  ديکتاتورمآبانـه  کـه  فـردی  می کنـد.  کار  بـه  تشـويق  و 
مسـئوليت های کارکنـان را بـه آنهـا ابـالغ می کنـد، نمی توانـد در انجام 
دادن ايـن ماموريـت بـه موفقيـت برسـد. تنها رهبـری می توانـد در اين 
راه موفـق شـود کـه ارزش يادگيـری از کارکنـان خود را فهميده باشـد. 
باشـند،  داشـته  جـذاب  و  جديـد  ايده هايـی  می تواننـد  کارکنـان  تمـام 
ارزش اعتمـاد و ارتباطـات قـوی را ثابـت کننـد و نظـرات مفيدی درباره 
چگونگـی اسـتخدام و حفـظ اسـتعدادهای برتر داشـته باشـند. همچنين 
کارکنـان می تواننـد راه هـای تبديـل شـدن بـه يـک مديـر بهتـر را بـه 

رهبرشـان آمـوزش دهنـد.
چنانچـه فرهنگـی را در شـرکت خـود برقـرار کنيـد کـه در آن کليـه 
کارکنـان در تمـام سـطوح فرصـت آموزش دادن بـه مديريت را داشـته 
باشـند و بتـوان رابطـه معلـم و شـاگردی را معکـوس کـرد، موفقيـت 
شـرکت تضميـن خواهـد شـد. الزمـه چنيـن فرهنگـی ايـن اسـت کـه 
ارزش کامـل يکايـک کارکنـان سـازمان مجـال بـروز پيدا کنـد و مانند 

شـرکت کـداک در نطفـه خفـه نشـود.
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فرم اشتراک

نام:

اشتراک یکساله با پست سفارشی )تهران(:

حساب سيبا بانک ملی به شماره ۰۱۰۵۱732۱۵۰۰9 به نام نشريه صنعت نساجی و پوشاک

120,000 تومان
100,000 تومان
140,000 تومان
120,000 تومان

لطفا پس از واریز وجه اشتراک، تصویر فيش بانکی یا رسيد واریز را به همراه فرم تکميل شده، به آدرس دفتر یا شماره 
فکس مجله ارسال نمایيد و جهت پيگيری اشتراک با روابط عمومی نشریه »خانم شکوری« تماس حاصل فرمایيد. 

آدرس دفتر مجله: تهران، خيابان سهروردی شمالی، خيابان شهيد توپچی، پالک 3۰
تلفن: 88۵۱۶799 )۱۰ خط(  فکس: 88۵2۵872  كد پستی: ۱۵۵88443۱3

اطالعات مشترک

اطالعات پستی 

هزینه اشتراک

راهنمای اشتراک

نام خانوادگی:

شهرستان: شهر: استان:
آدرس:

پيش شماره:
فکس:

كد ملی: محل تولد:

اشتراک یکساله با پست عادی )تهران(:

حساب بانک پاسارگاد به شماره ۱-7۰97۰9۰-8۰۰-23۰ به نام جمشيد بصيری طهرانی

آخرین مدرک تحصيلی:

تلفن ثابت: 

اشتراک یکساله با پست عادی )شهرستان(:

رشته تحصيلی:

اشتراک یکساله با پست سفارشی )شهرستان(:

شــماره کارت بانک پاســارگاد ۵۰2229۱۰۰73۰7299 به نام جمشيد بصيری طهرانی

زمينه فعاليت:

موبایل:

سمت در محل كار:
نام شركت:

كد پستی:
ایميل:

نام مدیرعامل:

صندوق پستی:
وبسایت:
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 ADIDAS REVENUE UP 12 PERCENT IN Q2 

For Q2, revenues for Adidas brand in-
creased 12 per cent. While revenues in 
the wholesale channel increased at a 

high-single-digit rate, direct-to-consumer sales 
rose at a double-digit rate with strong support 
from e-commerce, where revenues grew 26 
per cent in the quarter. Adidas remains firmly 
on track to achieve its set targets for the full 
year 2018 and long-term until 2020.
The company’s gross margin increased 2.2 per-
centage points to 52.3 per cent. This develop-
ment was driven by an improved pricing and 
channel mix, reflecting the company’s focus 
on the quality of its top-line growth. Royalty 
and commission income increased 10 per cent. 

Other operating expenses increased nine per 
cent. As a percentage of sales, other operat-
ing expenses were up 1.8 percentage points to 
43 per cent. This increase was mainly driven 
by significantly higher marketing expenditure, 
which grew 14 per cent.
As a percentage of sales, marketing expendi-
ture increased 1.2 percentage points to 13.5 
per cent. In addition, operating overhead costs 
increased seven per cent as a percentage of 
sales to 29.5 per cent as the company contin-
ues to invest into further improving the scal-
ability of its business. Inventories declined six 
per cent. Operating working capital increased 
one per cent at the end of June 2018.

English Sectionخبرنامه

Levi Strauss aims to establish a 
new Strategy and Analytics or-
ganisation, elevating the impor-
tance of data and analytics and 
pairing it with strategy to shape 
the future. This addition reflects 
the company’s belief that it has 
an untapped competitive ad-
vantage in unleashing the pow-
er of data and analytics. The 
company is currently recruiting 
for an executive to lead this or-
ganisation. He/she will report 
to Bergh.
“With these shifts, we are cre-
ating a ‘designed-for-the-fu-
ture’ organisation – one that 
is poised to take advantage of 

innovation and reflect how con-
sumers shop,” Bergh said. “Levi 
Strauss has never been stronger, 
and we expect these actions to 
accelerate our momentum and 
position us to win for the long 
term.”
As Levi Strauss moves to im-
plement these changes, James 
“JC” Curleigh, president, global 
brands, announced his plans to 
leave the company to pursue 
new opportunities. Over the 
past six years, Curleigh and his 
team have returned the Levi’s 
brand to profitable growth 
through a strategic focus on 
building brand energy, driving 

product innovation and estab-
lishing market solutions around 
the world.
“JC joined Levi Strauss with a 
mission to re-establish Levi’s as 
a leading lifestyle brand. Today, 
our brands are more relevant 
and we are more connected 
to popular culture than we’ve 
been in decades,” Bergh said. 
“His leadership has been critical 
to driving our current success, 
and his unique brand of leader-
ship will no doubt continue to 
inspire and drive results. I want 
to thank him for all that he has 
done for the company. We will 
miss him.”
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LEVI STRAUSS MAKES LEADERSHIP MOVES 
FOR GROWTH

Levi Strauss, one of the 
largest brand-name ap-
parel companies and a 

leader in jeanswear, has made 
a series of leadership moves 
to streamline decision-making 
and consolidate accountabil-
ity for core business growth 
drivers. It has appointed Liz 
O’Neill as executive vice presi-
dent and president to create a 
consolidated product, innova-
tion and supply chain.
“As we adapt to the changing 
retail environment in pursuit of 
our long-term goals, the leader-
ship changes we are announc-
ing will accelerate our drive to 
deliver sustainable, profitable 
growth around the world,” said 
Chip Bergh, president and CEO 
of Levi Strauss.
Levi Strauss has taken action to 
create a consolidated Product, 
Innovation and Supply Chain 
organisation led by Liz O’Neill, 
who has been appointed exec-
utive vice president and pres-
ident. This new organisation 
combines the key product func-
tions of design, merchandis-
ing, product development and 
planning into a single team; 
further integrates supply chain 

into the consumer journey; 
and enhances the company’s 
opportunity to fully leverage 
emerging innovations like Proj-
ect FLX technology. Formerly 
Levi Strauss’s chief supply chain 
officer, O’Neill brings more than 
two decades of apparel experi-
ence to this newly created role. 
She will be responsible for the 
end-to-end view of the product 
lifecycle, from ideation to what 
ultimately shows up in stores 
and online.
Then company is trying to es-
tablish a new Direct-to-Con-
sumer organisation led by Marc 
Rosen, executive vice president 
and president. Rosen, who 
previously led Levi Strauss’s 
ecommerce business, will now 
be responsible for delivering a 
seamless consumer experience 
across both brick-and-mortar 
and ecommerce. Rosen is a vet-
eran retailer who was one of 
Walmart’s most respected busi-
ness leaders for nearly 15 years. 
Consumers expect brands to 
connect with them wherev-
er and whenever they choose 
to shop. The expansion of Levi 
Strauss’s retail network along 
with the emergence of digi-

tal have increasingly given the 
company a direct relationship 
with consumers — one that 
did not exist when Levi Strauss 
was exclusively a wholesaler. 
With the consolidation of Levi 
Strauss’s brick-and-mortar and 
ecommerce organisations, Car-
rie Ask, executive vice president 
and president, global retail, is 
leaving Levi Strauss to pursue 
another role.
“Carrie made an indelible im-
pact on Levi Strauss, accelerat-
ing profitable growth through 
a deep understanding of con-
sumer wants and needs and in-
stilling the rigor of a disciplined 
retailer. She is an exception-
al talent who will continue to 
shape the future of retail,” Ber-
gh said.
The company has promoted 
Jen Sey, senior vice president 
and chief marketing officer, to 
report to Bergh. Sey, a 19-year 
veteran of Levi Strauss and most 
recently chief marketing officer 
for the Levi’s brand, has spear-
headed the Levi’s brand’s re-
surgence. Marketing has fueled 
this growth, and Levi Strauss 
continues to increase invest-
ment in this important driver.
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 OERLIKON Q2 SALES UP 36 PERCENT 

 3D PRINTING DOMINATES SPECIALTY 
PRINTING MARKET 

For the second quarter, 
Oerlikon’s order intake 
increased year-on-year 

by 26.8 per cent while sales 
went up by 36.6 per cent. Ebit-
da for the second quarter cor-
responded to a margin of 17.1 
per cent. Ebit was 10.8 per 
cent of sales. The second quar-
ter performance resulted in an 
improved rolling 12-month 
return on capital employed of 
10.7 per cent. In the first half 
of 2018, the group’s order in-

take increased year-on-year by 
35.4 per cent while sales came 
in 38.5 per cent higher than 
the prior year.
With top-line increase, ebitda 
for the half year corresponded 
to a margin of 16.4 per cent. 
Ebit was 10.1 per cent of sales. 
Net income for the first half 
of the year increased signifi-
cantly by 136.2 per cent year-
on-year. In the first six months 
of 2018, Oerlikon’s service 
business contributed to 39 

per cent of total group sales. 
Based on the strong set of re-
sults in the first half of 2018, 
Oerlikon is confident it will be 
able to sustain growth and is 
thus raising its outlook for the 
year.
For the full year 2018 con-
tinued operations, group 
ebitda margin is expected to 
exceed 15.5 per cent after 
accounting for increased op-
erating expenses from high-
er investments.

US specialty printing consumables mar-
ket is expected to grow at 4.4 per cent 
CAGR from 2016 to 2024. Increased 

adoption of 3D printing technology across a 
number of applications has allowed the most 
prominent manufacturers of specialty print-
ing consumables in the US to hold sway in the 
highly competitive market.
Despite shrinking demand from conventional 
applications that rely more on digitized copies 
of documents that previously needed printing, 
companies are expected to benefit from the 
thriving 3D printing applications.
Leading companies have already increased their 

focus on the area and are developing new prod-
uct varieties to tap the rising set of growth oppor-
tunities that the trend is offering. The office and 
professional segment is presently the dominant 
contributor to the US specialty printing consum-
ables market due to the extensive use of specialty 
printing in the office and professional space. The 
construction and introduction of new office spac-
es in the country is expected to further drive mar-
ket growth in this sector.
The toner segment, which accounted for the domi-
nant share of the overall market in 2015, is expected 
to be the largest segment in the US specialty print-
ing consumables market over the forecast period. 
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 ITALIAN TEXTILE MACHINERY MAKERS
 RECORD A 15 PERCENT DIP IN ORDERS 

 ITEMA TURNOVER UP 15 PERCENT IN 2018 

The order intake index 
for textile machinery 
compiled by the As-

sociation of Italian Textile 
Machinery Manufacturers 
(ACIMIT) for April-June 2018 
period fell 15 per cent com-
pared to the same period for 
2017. The index value stood 
at 103.4 basis points. This 
drop affected both domes-
tic and foreign markets. In 

Italy, the index stood at an 
absolute value of 141.4 ba-
sis points, i.e. 13 per cent 
less than for the period of 
April-June 2017. For foreign 
markets, sales fell by 14 per 
cent and the index stood at 
an absolute value of 99.6 ba-
sis points.
After two years of significant 
investments, textile manu-
facturers are now tightening 

up. However, growth mar-
gins still exist in a variety of 
countries. This fact appears 
even more relevant for Ita-
ly’s domestic market where, 
although registering a drop 
with respect to 2017, the 
order intake index for the 
second quarter has shown 
growth compared to the 
corresponding value for the 
year’s first quarter.

For the first quarter of 2018, Itema’s turn-
over grew 15 per cent. The group has a 
strong international presence with 92 

per cent of the total resulting from foreign 
markets. The Italian market achieved good re-
sults as well. Itema’s weaving machines are the 
preferred choice of weavers in the main textile 
markets such as China, Turkey and India.
In 2017, the group launched a diversification 
strategy, Project Galaxy that led to its acquisition 
of a majority interest in Lamiflex, a leading suppli-
er of technical composite products for the textile, 
aeronautical and medical industries. Itema will 
face the rest of the year relying on the momen-
tum and confidence ensured by a well-filled order 

book for the upcoming months.
The group invests three per cent of its turn-
over every year in research and innovation. 
Tireless and steady commitment to continuous 
innovation has led Itema to develop break-
through and smart weaving solutions. Itema’s 
new R95002 denim rapier weaving machine, a 
second generation weaving machine, has been 
specifically designed and developed to excel 
in denim weaving and features numerous ad-
vancements.
The I Saver is a breakthrough innovation which 
can completely eliminate the waste selvedge 
on the fabric left side leading to substantial 
savings for denim weavers.
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 TURKEY’S TEXTILE MACHINE IMPORTS FALL 
IN THE FIRST SIX MONTHS OF 2018 

Turkey imported 1,100 
circular knitting ma-
chines in the first 

six months of 2018. Com-
pared to last year, volume 
fell from 1,132 circular knit-
ting machines and the value 
also dropped. The decline 
in imports was driven by 
overvaluation of foreign ex-
change rates and high inter-
est rates.
China tops the list of the 
countries that exported cir-
cular knitting machines to 
Turkey (391 machines). The 
cost of these machines was 

valued at 11.4 million dol-
lars. Last year, China stood 
second with 270 circular 
knitting machines at 8.4 mil-
lion dollars.
Germany holds the second 
position with 290 circular 
knitting machines worth 21.5 
million dollars. With 369 ma-
chines at 26.2 million dollars 
in 2017, Germany witnessed 
drops in both volume and val-
ue in the current fiscal.
Countries like Italy, Japan, 
Taiwan, South Korea saw 
major decline in machinery 
exports to Turkey. However, 

against these, the UK ex-
ported 165 circular knitting 
machines valued at 0.71 mil-
lion dollars while last year 
the volume was just eleven 
machines worth 0.49 million 
dollars.
Turkey is one of the world’s 
leading manufacturers of 
knitted fabrics. As Turkey’s 
textile exports grow, the 
country’s textile manufac-
turing companies will have 
to upgrade their machinery, 
parts and components, as 
well as the manufacturing 
processes. 
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 UZBEKISTAN INITIATES MEASURES TO
 FOCUS ON TEXTILE INDUSTRY 

Uzbekistan has initiat-
ed several measures 
to focus on the tex-

tile industry. The country is 
trying to grab foreign invest-
ments to implement various 
projects worth over $70 mil-
lion. As an additional incen-
tive for Chinese investors to 
kick-off their operations in 
Uzbekistan, a delegation of 
33 representatives of Chi-
na’s associations and textile 
companies was hosted re-

cently by the Uztekstilprom 
Association in Tashkent. 
The Chinese delegation was 
headed by the Chinese Na-
tional Council for Textiles 
and Clothing.
The event aimed to boost 
cooperation between Uzbek 
and Chinese companies in-
volved in the textile and ap-
parel-knitting as well as the 
production and supply of 
finished textile products to 
the Chinese market. The fo-

rum was attended by the the 
leaders of the State Commit-
tee of Uzbekistan for Invest-
ments, UzTrade JSC of the 
Foreign Trade Ministry, the 
Economy Ministry. Represen-
tatives of the textile industry 
of the two countries were 
also present in the meet-
ing. Bukhara, Kashkadarya, 
Samarkand and Syrdarya re-
gions were represented as 
major locations where in-
vestment can be made.

English Section

seas. We can meet our target buyers here, so 
we consider this fair as a leading event in the 
Asian home textiles market to do business. This 
is a strong platform for us in terms of generating 
sales,” Narayanasa DH, Kishan Intl, India, said.
“Having the range of international suppliers 
here is absolutely useful, in addition to the 
full range of quality Chinese companies that 
are here. The product offering is a lot more 
substantial here nowadays, and there is such 
a variety of styles everywhere, so it’s a good 
sourcing platform. I plan to place orders after 
the fair,” Jim Terrell, manager – Interiors and 
Homewares, Australasia, Charles Parsons, New 
Zealand, said.
“I am impressed by the Digital Printing Micro 

Factory where I learnt about the advanced 
technologies and ideas for emerging trends. 
We have also learnt a lot from the digital print-
ing seminar speakers,” Jia Dongdong, business 
supervior, Shanghai ANOKY Digital Technology, 
China, said.
“I have met my expectations as I found a few 
potential suppliers to work with in the coming 
months. The effort to promote the Contract 
Business suppliers in the halls has helped me 
to find them more easily,” Liu Yuan, chief de-
signer, Shenyuan Space Design, China, said.
The next Intertextile Shanghai Home Textiles 
is the Spring Edition, which will take place in 
March 2019. The next Autumn Edition will be 
held in August 2019.
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AROUND 41,000 PEOPLE VISITED
 INTERTEXTILE SHANGHAI HOME

Around 41,000 visitors from around 100 
countries and regions thronged the 
Autumn Edition of Intertextile Shang-

hai Home Textiles which was held during Au-
gust 27-30 in Shanghai. The show provided a 
unique platform for 1,040 suppliers from 26 
countries and regions to meet their business 
targets. The fair created new business partner-
ships and deals.
A common topic of conversation during the fair 
was the demand for home textiles in the Chi-
na market, and increasingly, the demand in the 
contract business sector. “The contract busi-
ness market has proved to be a firm point of 
interest for many home textile suppliers, and 
our new feature, Contract Business 360°, was 
introduced to help buyers find suitable exhib-
itors. It’s a burgeoning market, particularly in 
China, that is brimming with potential as the 
country’s commercial construction, hospitality 
and tourism sectors continue to expand,” said 
Wendy Wen, senior general manager of Messe 
Frankfurt (HK).
“Over the fair period, we saw suppliers meet-
ing countless potential partners and even re-
ceiving onsite orders. Intertextile Shanghai 
Home Textiles is a prime location for suppliers 
looking to promote their brand awareness and 
ultimately expand their business,” Wen noted.
One important feature at the fair was the 
comprehensive Trend Forum, which contin-
ued to receive good feedback and attendance 
this year. “It’s easier to apply the trend con-
cept when designing products after visiting 
the trend area and attending seminars given 

by different industry experts,” said one visitor, 
Hu Hongmei, design director, Jiangsu Ruiaifu 
Textile Technology at the Future Talk feature. 
Interest also gathered around the Digital Print-
ing Micro Factory, which held two live demon-
strations, and a variety of seminars and panel 
discussions. Not only did the fair create new 
business partnerships and deals, but it also 
provided a comfortable space to look forward 
to industry trends and innovations.
“We see this fair as an investment to raise our 
brand awareness in Asia. This fair is a good 
gateway to the Asian market – this is our only 
opportunity to meet potential Chinese cus-
tomers. We have a good location, we are in the 
International Halls – these are the best halls 
for us,” said Thomas Luys, sales manager, Libe-
co, Belgium.
“The visitor flow in international hall is high 
and we received a number of onsite orders. In-
tertextile Shanghai Home Textiles is renowned 
in the industry and we can see the attending 
visitors are more professional with specific 
sourcing target,” Niki Zhang, general manager 
assistant, Prestigious textiles China, said.
“If you are at this fair, it shows that you are a 
strong brand. We have organised a lot of meet-
ings at this exhibition to promote our new 
items, which has been very successful for us. 
We are 100 per cent coming back next year be-
cause it’s really important for us to build our 
brand in the China market,” Balázs Gellert, 
managing director, Naturtex, Hungary, said.
“We attend to find new clients, in particular 
wholesalers and distributors, mostly from over-
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* Around 41,000 people visited Intertextile 
Shanghai Home
- Around 41,000 visitors from around 100 coun-
tries and regions thronged the Autumn Edition of 
Intertextile Shanghai Home Textiles which was 
held during August 27-30 in Shanghai. The show 
provided a unique platform for 1,040 suppliers from 
26 countries and regions to meet their business 
targets. The fair created new business partnerships 
and deals...page95

* Uzbekistan initiates measures to focus on 
textile industry
- Uzbekistan has initiated several measures to focus 
on the textile industry. The country is trying to grab for-
eign investments to implement various projects worth 
over $70 million...page94

* Turkey’s textile machine imports fall in the 
first six months of 2018
- Turkey imported 1,100 circular knitting machines 
in the first six months of 2018. Compared to 
last year, volume fell from 1,132 circular knitting 
machines and the value also dropped. The decline 
in imports was driven by overvaluation of foreign 
exchange rates and high interest rates...page93

* Italian textile machinery makers record a 15 
percent dip in orders
- The order intake index for textile machinery 
compiled by the Association of Italian Textile 
Machinery Manufacturers (ACIMIT) for April-June 
2018 period fell 15 per cent compared to the 
same period for 2017...page92

* Oerlikon Q2 sales up 36 percent
- For the second quarter, Oerlikon’s order intake 
increased year-on-year by 26.8 per cent while sales 
went up by 36.6 per cent. Ebitda for the second quarter 
corresponded to a margin of 17.1 per cent...page91

* 3D printing dominates specialty printing maket
- US specialty printing consumables market is ex-
pected to grow at 4.4 per cent CAGR from 2016 to 
2024. Increased adoption of 3D printing technology 
across a number of applications has allowed the 
most prominent manufacturers of specialty printing 
consumables in the US to hold sway in the highly 
competitive market...page91

* Levi Strauss makes leadership moves for growth
- Levi Strauss, one of the largest brand-name apparel 
companies and a leader in jeanswear, has made a se-
ries of leadership moves to streamline decision-making 
and consolidate accountability for core business growth 
drivers...page90

* Adidas revenue up 12 per cent in Q2
- For Q2, revenues for Adidas brand increased 12 
per cent. While revenues in the wholesale channel 
increased at a high-single-digit rate, direct-to-con-
sumer sales rose at a double-digit rate with strong 
support from e-commerce, where revenues grew 
26 per cent in the quarter. Adidas remains firmly on 
track to achieve its set targets for the full year 2018 
and long-term until 2020..page89
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